vii. JAcOB
I

'

~-

-r

-

~

/

--v

--

~

=-

~~_/

~

SAN LE:NNTE P
~~-~

~

~

?~

_-

~_._~

- ~~-~

HET LEVEN VAN Me . JACOB VAN LENNEP

I \ T AN

LENNEP n 1838 .
Naar de schilderij van J . A . KRUSFMAN,
in last bezit van Joiakvrouwe H . 11i ISFN .

HET LEVEN
VAN

Mr . JACOB VAN LENNEP
DOOR

JHR. DR. M . F . VAN LENNEP

EERSTE DEEL

AMSTERDAM

P. N . VAN KAMPEN & ZOON
1909

STOOMDRUKKERIJ KOCH & KNUTTEL - GOUDA

AAN MIJN VADER

INHOUD .
BIZ.

INLEIDINC .

IX

1802--1819.

JEUGD

1819

1824 .

STUDIETIJD

III . 1824

1829.

EERSTE GEDICHTEN

IV.

1830

1831 .

HET TOONEEL

130

V.

1832

1837 .

EERSTE ROMANS

178

VI .

1838

1846 .

FERDINAND HUYCK

237

VII .

1847.

I.
II .

EDUARD VAN GELRE

1

•

41
88

. ,

302

INLEIDING .
Wie zal zoo licht Van Lennep evenaren,
Heel Ne~rlands vrind ?
FINGER.

There is no life of a man, faithfully
recorded, but is a heroic poem of its
sort, rhymed or unrhymed .
CARLYLE.

„Eene levensgeschiedenis, uitvoeriger dan ze flu nog door
iemand geleverd kan worden, een kenschetsing zoo van den man
als van zijne werken, vollediger en rechtvaardiger dan onder den
verschen indruk van zijn gemis kan worden opgesteld, zien wij
van een later tijd met verlangen tegemoet ." Aldus Nicolaas Beets,
in zijn woord aan de nagedachtenis van Mr . Jacob van Lennep
gewijd en in het laatste deel van liens Vondel-uitgave opgenomen . I)
Hoe menigmaal heb ik, en vooral in de laatste jaren, gewenscht
dat de schrijver der Camera Obscura zelf die task van biograaf
had aanvaard. Hij, dichter, uitstekend prozaist en menschenkenner
als weinigen, die met J . v . L . en de zijnen gedurende vele jaren
als vriend had verkeerd, was wellicht beter dan iemand antlers
voor haar berekend . Maar, gesteld dat hij er ooit aan gedacht
had, vat ik niet geloof, dan nog zouden aan het ten uitvoer
leggen van dat plan groote bezwaren verbonden zijn geweest.
Wil een levensbeschrijving belangwekkend zijn, dan moeten daarin
brieven en bescheiden worden opgenomen, wier openbaarmaking
in de eerste jaren na den flood van hem wiens biografie gegeven
wordt, onkiesch zou zijn . Aan lit gebiedend voorschrift zou ook
Beets gebonden zijn geweest en toen de tijd naderde flat het niet
meer gold, was hij zelf to oud geworden om een zoo veel omi) De Werken van Vondel, door Mr. J. v. L.
Binger, 1869. XII, s.

Amsterdam, Gebrs .
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vattenden arbeid to ondernemen . Waarom niemand anders dan
die task opvatte ? De reden is misschien voornamelijk hierin to
zoeken, dat onder den invloed der ,,tachtigers" de populariteit
van J . V . L. en velen zijner letterkundige tijdgenooten zeer was
gedaald ; uit de hoogte werd op hun beteekenis als dichters en
prozaschrijvers neergezien en met minachting daarover gesproken,
terwijl zij die anders dachten, het ternauwernood waagden voor
hun ,,bekrompen en ouderwetsche" meening uit to komen ; dat men
in die dagen niet aan een biografie van Van Lennep dacht, wat
wonder?
Het was in het najaar van 1905 dat mij door mijn vader en
mijn oom Christiaan van Lennep, de beide eenig overgebleven
zonen van J . v . L., het verzoek werd gedaan het !even van mijn
grootvader to schrijven . Dat ik, die mij van mijn zwakheid maar
al to goed bewust was, tegen dien, ik ontveinsde het mij niet,
zeer moeielijken arbeid opzag, is licht to verklaren ; toch nam ik
dien op mij, hoofdzakelijk om de vragers niet to leur to stellen,
maar zette hem, hoe verder ik kwam, steeds meer met groot genot
voor mij zelven voort . En al ben ik, flu het werk voltooid is,
allerminst voldaan, het berouwt mij toch volstrekt niet het to
hebben ondernomen ; de jaren, aan voorstudie en schrijven besteed,
zullen bij mij steeds in zeer aangename herinnering blijven .
De volgende overwegingen moedigden mij tot het nemen van
mijn besluit aan : ten eerste, dat nu, meer dan honderd jaren na
v. L .'s geboorte en veertig na zijn flood, de juiste tijd voor het
schrijven van zijn biografie scheen gekomen to zijn, terwijl onbescheidenheid bij het in het licht geven van brieven was buitengesloten ; ten tweede flat in de laatste jaren een kentering was
ontstaan in het oordeel over vele letterkundigen uit de eerste
helft der vorige eeuw ; men ~ontdekte" weder, als iets geheel
nieuws, flat er toch we! iets, misschien veel goeds in Da Costa,
Van Lennep, Beets en anderen gevonden werd, en zij wier gevoelen
flit altijd geweest was, hoorden glimlachend de verkondiging van
die nieuwe ontdekking aan . Het was dus niet de biograhe van
een antiquiteit of mummie in een museum bewaard, die ik ondernam, maar van een die nog leefde en waard was to !even in de
harten van velen onzer tijdgenooten .
)gene zaak smart mij diep, flat ik mijn werk thans niet plaatsen
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kan in de handen van hem, die met mijn vader, er den eersten
stoot aan heeft gegeven en er, gelijkelijk met dezen laatste, meer
dan iemand antlers belang in stelde : van mijn oom Christiaan
van Lennep . De eerste vijf hoofdstukken las hij in manuscript
en betuigde mij daarover zijn groote tevredenheid ; hoe verlangde
hij naar de volgende ; helaas, toen het boek zijn voltooiing
naderde en ik mij gereed maakte hem de laatste hoofdstukken
ter lezing to doen geworden, overleed hij na een zeer korte
ongesteldheid in den zomer van 1908, in den ouderdom van
tachtig jaren .
Persoonlijke herinneringen aan mijn grootvader heb ik slechts
weinige : ik moest nog negen worden toen hij stierf . Duidelijk
zie ik hem echter nog voor mij in zijn studeerkamer, waarheen
ik mijn vader sours vergezellen mocht, en levendig kan ik mij
nog to binnen brengen hoe vriendelijk hij met ons, zijn kleinkinderen was, wanneer wij bij hem en mijn grootmoeder aten,
en hoe hij ons na het eten op zijn schoot nam en de groote
platen van La Fontaine of van Bor wees, waarbij hij heerlijk
wist to vertellen, totdat het ,,sleedje" voorkwam, dat ons bij
slecht veer t'huis moest brengen . Wat lijkt dat lang geleden our
van een ,,sleedje" to spreken ! 1)
Was hetgeen ik zelf kon bijbrengen dus al heel gering, vat
ik noodig had vond ik ten eerste in de herinneringen van mijn
vader en oom ; dan in hetgeen de enkele nog levenden, die J . v. L .
persoonlijk hadden gekend, mij konden verhalen, 2) en eindelijk
in het vele dat hij zelf schreef, zoowel onuitgegeven als uitgegeven
en het vele dat aan en over hem geschreven werd . 3)
I) Toen ik onlangs, in het Rijksmuseum to Amsterdam, aan mijn jongste

kinderen een sleedje wees en hun verhaalde dat ik mij zeer goed herinnerde
daarin zelf gereden to hebben, keek de bewaker mij ongeloovig aan en scheen

bij zich zelven to denken dat ik mijn kinderen maar vat op de moues spelde,
daar ik er toch nog niet oud genoeg uitzag am in zulk een antediluviaansch
voertuig to hebben gezeten .

z) 1k denk hierbij o, a . aan den heer P . N . Vluller to Amsterdam, den

onderhoudenden, zoo gezellig pratenden grijsaard, in wiens gezelschap ik

verscheidene uren hoogst aangenaam sleet . Hij overleed in den zomer van
het vorig jaar, op 87jarigen leeftijd .

3) Dit laatste is waarlijk niet gering . Telkens en telkens vond ik nieuwe
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De bronnen, waaruit ik putten kon, waren
Ten eerste een zeer uitgebreid familie-archief met vele onuitgegeven opstellen en gedichten, bescheiden van allerlei aard en
ongeveer drieduizend brieven van J . v . L . zelf en van anderen .
Dan al datgene wat vriendelijke belangstellenden mij, gedeeltelijk
op mijn verzoek, gedeeltelijk na een schoon en warm geschreven
artikel van den Heer Charles Boissevain, in een Van Dag tot
Dag", ') waarvoor ik hem hier nog openlijk mijn diepgevoelden
dank betuig, ter inzage of ten geschenke zonden . Daartoe behoorden mededeelingen van allerlei aard, opstellen en meet dan
zevenhonderd brieven, meest van J . v . L . zelf. Het is mij een
behoefte die alien, die mij mijn task zoozeer vergemakkelijkten,
zeer hartelijk to danken . Ik denk daarbij aan de dames Mevrouw
Beets--van Foreest, Mejuffrouw Boot, Mejuffrouw Stuart en Mejuffrouw C. Alberdingk Thijm ; en aan de Heeren A. J . da Costa,
J. E. ter Gouw, die mij de zeer uitgebreide correspondentie
tusschen zijn vader en mijn grootvader zond, Mr . W . R . Veder,
Gemeente-archivaris to Amsterdam, den zoon van een van J . v . L.'s
beste vrienden, Dr. S . de Vries, Bibliothecaris der Universiteitsbibliotheek to Leiden, Dr . P . C . Molhuysen, Conservator der
manuscripten aldaar, 2) Dr. Cramer, Conservator der manuscripten
aan de Universiteits-bibliotheek to Amsterdam, Prof . Dr. J . W .
Mullet to Utrecht, Dr. W. G . C . Bijvanck, Bibliothecaris der

Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage, E . W. Moes, Directeur
van 's Rijks Prentenkabinet to Amsterdam, C . J. Gonnet, Archivaris
to Haarlem, J . D . Rutgers van der Loeff, Bibliothecaris der Stadsbibliotheek to Haarlem, Dr. P . Leendertz Jr., Mr. J . N. van Hall,
P . N . Mullet, J . F . M . Sterck, Hugo Suringar, Dr . J . Nieuwenhuijzen Kruseman, P . J . A . Meersmans, B . F . Westerouen van
Meeteren, A . W. Sijthoff en anderen . -- Dat ik niet verzuimde
ook den heer A . Th . Hartkamp to Amsterdam, den onvermoeiden
dingen . Zooveel mogelijk onderzocht ik alle boeken en tijdschriften, waarin
ik vermoeden kon dat jets over J, V . L, zou kunnen staan, dock het is zeer
waarschijnlijk dat rnij nog hier en daar jets is ontgaan .
i) Handelsblad van 13 April rgo7, derde blad .
z) De handschriften van het meerendeel zijner romans en gedichten werden
door J, v . L, aan de Maatschappij der N ed . Letterkunde to Leiden vermaakt,
en worden in de bibliotheek aldaar bewaard .
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verzamelaar, to bezoeken, spreekt van zelf . Uit zijn uitgebreide
Van Lennep-collectie mocht sk enkele belangrijke bescheiden voor
mijn biograhe gebruiken . Eindelijk de verzameling Knoll, thans
in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen bewaard, welke
ik door de vriendelijke beschikking van het Bestuur, met name
van den Voorzitter, Prof. Dr. P. D . Chantepie de la Saussaye,
niet slechts daar, maar ook tehuis vrijelijk kon raadplegen, en
waaruit mij vergund werd veel waarop ik voor mijn werk prijs
stelde, over to nemen . Ik betuig daarvoor hier aan genoemd Bestuur en aan den Custos, den heer F . H . Lemstra, die mij steeds
zoo welwillend hulp verleende, mijn hartelijken dank. De heer
P . Knoll, apotheker to Amsterdam, was reeds in zijn jeugd een
vurig vereerder van Van Lennep, en begon in 1840 ongeveer,
alles to verzamelen wat hij van en over zijn held vinden kon .
Dertien jaar later kwam hij persoonlijk met J . v . L . in aanraking
en ontving sedert door liens welwillendheid alle of bijna alle
onuitgegeven gedichten en opstellen, hetzij ter overschrijving,
hetzij in originals . In 1880 voltooide hij zijn arbeid, die zoovele
jaren, gelijk hij dankbaar nederschreef, de lust en het genoegen
van zijn leven was geweest . Zijn verzameling vult een gansche
boekenkast en is waarlijk eenig . Zij bevat, naast hetgeen ik reeds
noemde, ook al de eerste uitgaven van v . L.'s werken en daarbij
in een aantal kloeke deelen saamgebonden, alles wat hij in tijdschriften of bladen schreef en wat, als bijlagen, voor de kennis
van zijn persoon, leven en arbeid, belangrijk kon worden geacht .
Wat Knoll niet in bezit kon krijgen, schreef hij over . Ontzaglijk
veel heb ik aan die verzameling to danken, die op vele plaatsen
het familiearchief heerlijk aanvulde .
De overige bronnen worden door mij steeds aan den voet der
bladzijden vermeld .
Wat de wijze van bewerking betreft, ik was eerst in twijfel of
ik de chronologische zou bezigen, dan wel J v. L. schetsen als
romanschrijver, dichter, taalgeleerde, historicus, enz . Bij nader
inzien scheen mij de eerste weg verkieslijker toe, voornamelijk
om de beide volgende redenen
1°. Men overziet dan veel beter de ontwikkeling of verandering
van zijn denkbeelden, talent, enz . en springt niet telkens van het
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eene jaar naar het andere terug ; romans, gedichten en historiearbeid zijn immers door het geheele leven heen geweven . Het
leven zelf wordt bij deze wijze van bewerking ook veel meer
een geheel .
2°. Om het gevoelen over dit punt van J . v . L. zelf, die
6 April 1858, naar aanleiding der uitgave van Falck's brieven,
aan Beets o, a . het volgende schrijft : »Ware slechts een verstandiger uitgever hem ten deele gevallen dan Siccama, die nu,
naar ik van Nijhoff verneem, in de tweede uitgave der brieven,
louter het politieke bewaren en amplieeren zal en alles weglaten
vat bijzondere belangen betreft . Alsof Falck alleen staatsman
ware geweest, en niet juist daarom groot, omdat by zoo universeel
was . 't Is een ongelukkige manie, dat abstraheeren van iemands hoedanigheden . Sic Koenius foster, toen by mijn vader in drieen
deelde, en van den klassieken geleerde, den Vaderlandschen
dichter en den Kristen drie afzonderlijke individuen maakte ." 1)
Een uitzondering maakte ik voor de Vrijmetselarij, het Tooneel
en enkele ondergeschikte punten, die ik to zamen nam, ten einde
den gang van het verhaal niet al to zeer to verbrokkelen .
De aantrekkelijkheid der biografie meende ik het best to verhoogen, door zooveel mogelijk J . v . L . en zijn tijdgenooten door
hun brieven zelven to laten spreken ; menig onuitgegeven of
minder bekend gedichtje werd daarbij ingelascht, en hieren daar
een anekdote ten beste gegeven .
Boven de hoofdstukken, waarvan sommige wel wat heel lang
zijn uitgevallen, plaatste ik een titel die aangeeft, wat, naar mijn
meening, kwalitatief, hoewel niet altijd kwantitatief, het belangrijkste is van wat daarin verhaald wordt.
Ben ik eenigszins geslaagd ? Dat molten anderen beslissen .
Ben ik over mijn eigen werk voldaan ? Allerminst . Maar wie zou
dat zijn, na zulk een arbeid beproefd to hebben ?
1k voorzie vele op- en aanmerkingen en zal trachten een drietal
van deze, die in elk geval wel niet zullen uitblijven, reeds bij
voorbaat to beantwoorden .
1) In April 1$53 sprak Mr . H. J, Koenen, als voorzittend Curator van het

Athenaeum, in de groote gehoorzaal van dat gebouw, eene lijkrede over
Prof. D . J, van Lennep nit .
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1°. ,,Het boek is to lang ." Ik stem het volkomen toe . Het is
een gewone font bij biograheen, maar tevens eene die zeer
moeilijk to vermijden is, vooral wanneer het een zoo universeel
man als J . V . L. geldt . Men bedenke dat men altijd „elck wat
veils" moet geven en met de verschillende smaken en verlangens
der lezers rekening client to houden . Sommigen zullen veel to
uitvoerig vinden wat anderen gaarne nog jets meer uitgewerkt
hadden gezien ; aan sommigen zal hoogst onbeduidend voorkomen
wat anderen zeer veel belang inboezemt, en omgekeerd . Voor
den biograaf, die op alle kleine details moet letten en niets
buiten beschouwing mag laten, is het dikwijls uiterst moeilijk
uit een zee van brieven en bescheiden, belangrijke en minder
belangrijke zaken, datgene to kiezen wat werkelijk vermeldenswaard
is. Ook ik zal mij in dat opzicht waarschijnlijk vaak hebben vergist .
2°. „Er wordt to weinig kritiek en persoonlijk oordeel in de
biografie gevonden." Het is wel mogelijk, maar ik geef mij niet
uit voor letterkundig criticus en, gedachtig aan de wijze les o ne
forcons point notre talent," zag ik daarom vaak door de oogen
van meer bevoegden clan ik . Zoo objectief mogelijk gaf ik de
feiten en verschillende gevoelens en last liefst het oordeel den
lezer over. Bij de meesten bestaat zulk een oordeel toch in
niets anders dan in het naspreken van den een of anderen bekenden kunstrechter, en het recht om als zulk een Leermeester
op to treden, ken ik mijzelf allerminst toe . Dit neemt niet weg
dat ik, waar het pas had, niet naliet met bescheidenheid ook
mijn oordeel uit to spreken .
3°. „Het boek is niet onpartijdig genoeg en bevat daardoor to
veel lof." Hierop kan ik slechts antwoorden dat elke biograaf,
al tracht hij dit ook zooveel mogelijk to vermijden, wel eens door
een gekleurden bril ziet . Van mijn prilste jeugd of in innige vereering voor de talenten van mijn grootvader opgevoed, kon het
niet anders of deze gevoelens moesten zich in mijn levensbeschrijving afspiegelen ; steeds heb ik gepoogd waar to zijn, ook
bij het schetsen van zijn gebreken ; neutraal zijn wij gelukkig
toch geen van alien, en een weinig warmte schaadt niet . 1)
i) Men vergelijke het schoone opstel van Fruin : „De onpartijdigheid van

den geschiedschrijver," - R . Fruin's Verspreide Geschriften, 1904, IX, 274 .
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Voort arbeidende, werd ik meer en meer met eerbied en bewondering voor de groote kennis, ijver en beminnelijkheid van mijn
grootvader vervuld . Moge het mij gelukt zijn op het beeld van
dezen, in meer dan een opzicht waarlijk grooten Nederlander, het
juiste licht to doers vallen .
M . F . VAN LENNEP .

AERDENNOUT, 1909.

I.
1802--1819.
JHUGD .

Die nu al toonen wat z' hier namaals
zullen zijn .
P . C . H00FT .

Geboorte van Jacob van Lennep .
Levensschets van C . v . L .
en D. J . v . L . - Herinneringen van J, v . L. uit zijne jeugd . -- De
vrienden zijns vaders . -- Zijn eerste leerjaren thuis . - Reis naar
Schwalbach . -- Schooljaren . - Verblijf op Voorland . - Brieven aan
zijne tante A. L . A. van Winter. - Eerste bezoek aan den schouwburg. Gysbreght van Aemstel . - Wat hij op school en thuis las
en leerde . - Omwenteling van 1813 . - Dood van C . v . L . - De

Sphinx Galii . - „De geschiedenis van Jozef" . - Naar de Latijnsche
school . - Verzen en tooneelstukken . - Dood van zijne moeder.
Gedicht aan Mevr. v . Loon .
Mej . J . Wageli .
Hij verlaat de
Latijnsche school .

„Anno 1802 den 24sten Maart, zijnde des Woensdags, 's morgens
circa quartier voor zes uuren, is de Echtgenoote van mijn oudsten
Zoon Mr. D . J . van Lennep, Professor aan het Athenaeum Illustre
alhier, zeer voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon,
welke Woensdag daaraanvolgende, zijnde den 3lsten Maart, in
de Oude Waale Kerk door den Eerw . D° . S . de Chaufepie is

gedoopt, en genaamd Jacob . De HEERE zegene en bewaare dit
mij zoo dierbaar Kind, opdat het eenmaal zijne Ouderen zooveel
vreugde en genoegens geeve als deeze de hunne gegeven hebben !"
Met deze woorden teekende Mr . Cornelis van Lennep in den

ouden familie-bijbel de geboorte van zijn kleinzoon aan . Het

kind zou naar den overgrootvader Van de Poll, die er gevader
over stond, Jacobus geheeten hebben, maar de predikant vergiste
I.
1

2
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zich bij 't doopen en noemde het Jacob . „Misschien voorzag hy,"
schrijft hetzelfde kind, grijsaard geworden, „dat de jonggeborene
meer aanleg hebben zou tot het Patriarchaat dan tot het Apostelschap. Van een naam hangt dikwijls vrij wat af ." 1)
De biografieen, door J . v . L. van zijn vader en grootvader
gegeven, hebben deze beide, in menig opzicht merkwaardige
mannen in wijden kring bekend gemaakt . Een kort overzicht van
hun leven vinde hier eene plaats .
Mr. Cornelis van Lennep, in 1751 to Haarlem geboren, had
zich na zijne promotie niet naar zijn geboorteplaats, maar naar
Amsterdam ter woon begeven, waar hij als poorter ingeschreven
werd en na zijn huwelijk in 1773 met Cornelis Henrietta van
de Poll, dochter van den Bewindhebber der 0 . I. Compagnie,
Jacobus v . d . P., zijn verblijf vestigde . Des zomers woonde hij
op het Huis to Manpad, eene buitenplaats aan den heirweg tusschen Haarlem en Bennebroek, door zijn vader David v . L . in
1767 gekocht en sedert dien tijd voortdurend in het bezit van
hem en zijne nazaten gebleven . C . v . L . was een man van uitnemenden smack en letterkundige ontwikkeling, die ook onderscheidene gedichten nagelaten heeft, door zijn kleinzoon verzameld
en in de hierboven genoemde biografie in het licht gegeven .
J. v . L . prees zijn vader en grootvader als beter dichters dan hij
zelf ; wat den eerste betreft, moge hij misschien gelijk gehad
hebben, dock niet gaarne zou ik met hem aan de gedichten van
den grootvader den eerepalm boven de zijne toekennen ; dat oordeel kwam waarschijnlijk meer uit bescheidenheid voort.
C. v . L . behoorde als Patriot en lid eener regeeringsfamilie,
als van zelf tot hen die in die dagen geroepen werden hooge
posten in het stadsbestuur to bekleeden ; gelukkig bezat hij daarbij
bekwaamheid, ijver en plichtsbetrachting, zoodat hij der stall
zijner inwoning in die troebele dagen gewichtige diensten bewijzen
kon . Hij werd Curator van het Athenaeum, Schepen en Raad van
Amsterdam en later Baljuw en Hoofdschout van de Diemermeer .
In 1787, bij de tusschenkomst der Pruisen afgetreden, werd hij
acht jaren later tot lid van het „Committe van algemeene veii) Het Leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr, David Jacob van Lennep,
door Mr . J . van Lennep . Amsterdam, Fred . Muller 1862 (Nieuwe uitgaaf,
Gebrs . Kraay 1865) III, 219 .
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ligheid" en tot Provisioneel Representant van 't yolk van Holland
benoemd . In 1803 lid van den Raad en Wethouder van Amsterdam,
benoemde Lodewijk Napoleon hem in 1808 weder in de Vroedschap . Zeer tegen zijn zin moest hij drie jaren later, na de
inlijving, als lid der Jury de zittingen van het Hof van Assises in 't
Departement der Zuider-Zee bijwonen ; in datzelfde jaar werd hij
tevens bij Keizerlijk Besluit tot lid van den Arrondissements-Raad
van Amsterdam benoemd en toen hij beleefdelijk voor die eer
bedankte, kreeg hij per ommegaande het bevel om de waardigheid
aan to nemen . - In die dagen was niemand meester om over zich
zelven to beschikken, evenmin als in het jaar 1795 . -- In den aanyang van zijne politieke loopbaan tot de, hoewel gematigde, Keezen
behoorende 1), had bij hem, geli jk bij zoo menig antler Patriot
van die dagen, de oude wrok tegen Oranje langzamerhand voor
medelijden, sympathie, verzoeningszucht, ja voor den wensch tot
hereeniging tusschen dat vernederde Stamhuis en Nederland
plaats gemaakt . Waar hij zeker was vrij to kunnen spreken, verklaarde hij uit vollen harte, dat, naar zijne overtuiging, Neerlands
wedergeboorte als vrije en onafhankelijke Staat alleen denkbaar
was met het herstel van het Stamhuis, waarmede het gedurende
derdehalve eeuw zoo groot en bloeiend was geweest . Dien dag
had hij, toen in 1812 de gelukster van Napoleon was beginners
to tanen, reeds met blijde verwachting to gemoet gezien ; het
werd hem echter niet gegeven hem to beleven ; hij overleed in
Februari 1813 . 2).
Zijn zoon David Jacob, in 1774 geboren, onderscheidde zich
reeds in zijn jeugd door buitengemeene begaafdheid . Met grooten
ijver legde hij zich, onder leiding van den rector der Latijnsche
school, R, van Ommeren, op de studie der klassieke talen
z)

„Nog heugt het my," schrijft J, v . L, in de Voorrede tot het Levers

van C . v . L . bl . VIII, „hoe een zeer billijke opwelling van drift by mijn

vader, my toevallig met de politieke gezindheid mijns grootvaders bekend
maakte. 't Was in mijn studententijd, en ik, volbloed Bilderdijkiaan op dat

tijdstip, veroorloofde my in tegenwoordigheid mijns vaders een schimpscheut
tegen de „Keezen", waarop by my verontwaardigd toevoegde ; „uw grootvader was een Kees, en ik zal zeer to vrede zijn, indien gy maar half zoo
knap wordt als by is geweest."
2) Levers van C . v . L . II, 296 .
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toe, en toen hij zestien jaren oud was, zag een bundel Latijnsche
gedichten van hem het licht, onder den titel „Carmina Juvenilia"
en versierd met een portret in silhouette, dat hem minder aangenaam was, daar het een geschikte stof aan de jonge meisjes
van zijn kennis bond om er hem merle to plagen ! Na zijne promotie in 1796, vestigde hij zich eerst als advokaat to Amsterdam,
dock werd reeds drie jaren later, op vijfentwintigjarigen leeftijd,
tot hoogleeraar aan het Athenaeum aldaar benoemd . Hij volgde Wyttenbach op en doceerde Latijn, Grieksch en geschiedenis . Vijftig jaren
lang mocht hij, onder algemeene waardeering en hoogachting
zijn gewichtig ambt waarnemen 1 ) ; van die waardeering was
Da Costa op het gouden feest van den hoogleeraar in 1849 de
welsprekende tolk, in zijn schooners zang, waar wij o . a, deze
regels lezen :
Achtbre Grijzaart, met wiens lessen in uw mannelijke jeugd
Mijn nog ongewisse jonkheid als met kinderlijke vreugd
D'eersten indruk mocht ontfangen van de waarheid van dat woord,
Dat uit Isrel door de volken van heel de aarde werd gehoord ;
De eerste zelfbewustheid voelde van de roeping van mijn' stain ;
De eerste trekking (Iicht !) mijns harten tot den God van Abraham . 2)
Met den begaafden zanger mocht een groote kring van uitstekende manners den geliefden hoogleeraar voor zijn aandeel in
hunne geestelijke en wetenschappelijke vorming danken .
Behalve door zijn klassieken arbeid, vooral over den Griekschen
dichter Hesiodus, was D . J . v . L. als smaakvol Nederlandsch
dichter bekend . Zijn „Hollandsche Duinzang" is nog steeds beroemd . 3) Hij was dan ook niet slechts in de klassieke dichters,
maar ook in onze vaderlandsche thuis en Beets schrijft hoe hij,
als jong predikant to Heemstede, genoot, wanneer hij den viervijf-en-zeventigjarigen grijsaard in gezellige uren op het Luis
I)

In 1838 tot lid van Gedeputeerde Staten benoemd en als hoogleeraar

door Bosscha opgevolgd, bleef hij toch nog voortdurend colleges geven, die
hij zich gereserveerd had .

Da Costa's dichtwerken . Haarlem, A . C . Kruseman, 1863, III, 214 .
3) Levers van C . en D . J, v. L . I, 271 . - Beets schreef in x861 aan
J. V. L,, na het ontvangen van de gedichten zijns vaders : „Van den Duin2)

zang is men inderdaad nimmer verzadigd . Hij is unique in elken zin ."
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teManpaddoorgebracht, den lof van Vondels „Noach" hoorde verheffen of hem met vuur en kracht geliefkoosde strofen uit de schoone
reizangen van Maria Stuart of David in ballingschap hoorde opzeggen . 1)
In staatkundige zaken werd D . J . v . L. slechts zelden betrokken . Koning Lodewijk, bij wien hij in hooge achting stond,
schreef hem uit Zwitserland in Nov . 1813 om zich aan to bevelen,
voor het geval de Nederlanders hem weder tot koning zouden
willen uitroepen! Het volgende jaar werd hem door Willem I
de task opgedragen om zitting to nemen in eene Commissie die
het Hooger Onderwijs zou organiseeren . De afdeeling „Latijnsche
Scholen" werd geheel door hem bewerkt 2) . Hij was ook; sedert
de oprichting daarvan, in 1808, lid van het Kon . Instituut van
Wetenschappen .
In 1800 was D . J. v . L . gehuwd met Cornelia Christina van
Orsoy, dochter van een Amsterdamschen bankier, een man van
aanleg en studie, die reeds in 1777 overleden was 3). Zijne weduwe
hertrouwde drie jaren later met Pieter van Winter, zoon van den
beroemden Nikolaas Simon v . W., stiefzoon van Lucretia Wilhelmina van Merken, en dichter gelijk zij beiden . „Koopman was
hy, ja in 't hart," schreef van hem zijn kleinzoon J . v . L., yen
aan 't hoofd van een der voornaamste kantoren van Amsterdam 4) ;
maar by was een koopman als de Baecken, de Realen, de Witsens
en zoo vele anderen, die ook voor edeler genietingen vatbaar
waren dan die een gelukkig volvoerde spekulatie verschaft . Dit
getuigen zijne prachtige verzamelingen schilderijen 5) en prenten,
dit getuigt de omstandigheid dat by op zijn dertigste jaar nog
Latijn ging leeren, en het zooverre in die taal bracht, dat by
i) Ter nagedachtenis van Mr. Jacob van Lennep . --Vondels Werken XII, 7 .
2) Leven van D . J, v . L. IV, 8, 11 .
3) „Van hem", schrijft J . v . L ., „bezit ik nog een zeer belangrijk verhaal

zijner reize naar Rusland, Polen, Pruisen, enz ; by was, hoewel Bankier, een
man van aanleg en studie, gelyk de veelvuldige Latijnsche citaten bewijzen,
welke by in zijn verhaal to pas brengt." Dram . Werken, Amst . 1852, I, 3 .
4) Dramatische Werken, Amsterdam 1852, I, 3 .

5) Zijn kabinet schilderijen werd na zijn dood tusschen zijne beide dochters,

de latere Mevrouwen Six en Van Loon, verdeeld. De collectie Van Loon werd

na bet overlijden der eigenaresse, in 1877, naar Parijs verkocht ; de verzameling Six is gelukkig nog to Amsterdam .
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onze letterkunde met een keurige vertaling van Horatius verrijkte ."
Het ware wel wonder geweest, zoo de kleine Jacob, of Ko
gelijk hij gewoonlijk genoemd wend, uit zulk een geslacht gesproten en in die omgeving opgegroeid, geen liefde tot de letteren
in zich had voelen ontwaken ; daarbij kwam dat hij vele kostelijke
gaven en talenten ontvangen had . Aan een zeer vlug verstand
paarde hij een wonderbaar sterk geheugen (een erfstuk van zijn
grootvader Cornelis) en een onverzadelijken leeslust, zoodat hij
op zeer jeugdigen leeftijd reeds veel meer wist niet alleen dan
zijn tijdgenooten, maar ook dan knapen die veel ouder waren
dan hij ; ik zal later gelegenheid hebben hierop terug to komen .
Daarbij was hij echter allerminst een jeugdige Pieter Stastok of
afgetrokken, pedante, kleine professor ; integendeel, levenslustig
van card, was hij altijd vol grappen en gekheden, een karaktertrek
die hem tot zijne grijsheid is bijgebleven .
J . v . L. heeft ons van zijn jeugd vele en uitvoerige herinneringen
nagelaten, die ik voor een goed deel slechts behoef to volgen
om terstond belangstelling voor hem op to wekken en ons een
goed beeld van hem to vormen . Wij vinden die vooreerst verspreid in de levens van zijn vader en grootvader, vervolgens in
de inleiding tot zijn Marino Faliero" ') en eindelijk in eene korte
onuitgegevene Fransche autobiograhe van 1855 2) . Hemzelven wil ik
dus hier het woord geven . Na over zijn ouders en grootouders gesproken to hebben, gaat hij aldus voort
,,Om deze alien, mijn naastbestaanden, vereenigde zich een talrijke
schaar van mannen van smack en geleerdheid, sommigen toen reeds
beroemd, anderen die het eerlang zouden worden . Al ging D. J . v . L.
niet, gelijk men 't noemt, in de waereld,wat hem by zijn aanhoudende
bezigheden een to kostbaren tijd ontroofd zou hebben, toch stelde
by er prijs op, enkele malen een klein maar uitgezocht getal gasten
i)

Dramatische werken . Amsterdam 1852, Meyer Warnars, I, i-i6 .
Notice biographique (Hs . Familiearchief) . In de volgende bladzijden
neem ik flu en dan stukken uit elk deter bronnen over, zonder daarbij telkens
can to geven, waaruit het aangehaalde geput is . -- In 1834 schreef J. v. L .,
op verzoek van zijn uitgever Meyer Warnars, eene zeer korte autobiografie, die
nooit in druk verscheen, en waarvan de laatste regels luiden : „Ziedaar wat
ik kan zeggen : -- anderen mogen er bijvoegen hetgeen ik niet vertellen wil
of niet zeggen mag . . ."
2)
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aan zijn disch to hebben, flu eens uit zijn meest beschaafde en bekwame studenten bestaande, dan eens uit innig vertrouwde vrienden .
My waren die vereenigingen, vooral die der laatstgenoemden, ware
feestmalen en niet minder zoet die, welke ik, als ik met mijn ouders
op Voorland 1) logeerde, aldaar mocht bywonen . Immers de dochters
van P . van Winter hadden zoo wel de gastvrijheid van haar vader
als zijn smack voor poezy en fraaie kunsten geerfd en elken Saturdag
kon men zeker zijn, aan heur disch, behalve de naaste maagschap,
mannen aan to treffen, hun gezelschap dubbel waardig. Hoe beschaafd,
zonder stijfheid, hoe leerrijk, zonder pedanterie, hoe geestig, zonder
scherpte, hoe vrolijk, zonder uitspatting, waren de gesprekken, alsdan
gevoerd l Daar zag ik den zwierigen Latijnschen dichter Jeronimo
de Bosch, met zijn groote paruik, zijn blijmoedig gelaat en zijn open
blik, den gullen, den smaakvollen Daniel Hooft, den geleerden en
geestigen Pensionaris Boers van Leyden, daar den wakkeren en
welsprekenden Kemper, met zijn rond en open gelaat en zwaar
klinkende basstem, daar Elout, met zijn geestigen blik, zijn schitterend
vernuft en zijn onuitputbaren voorraad vertellingen, daar Falck, die,
geloof ik, al de oude en latere dochters van buiten kende, maar wien
de citaten altijd ongezocht, altijd van pas, en zonder een zweem van
pedanterie ontvloeiden, Falck die overal, 't zij aan de hovers der
Vorsten, 't zij in de Raadsvergaderingen, 't zij aan den vriendendisch,
't zij in gezelschap van jonge schooners, boven alle anderen de aandacht
tot zich trok, die de ooren wist to boeien, de gemoederen to overreden, de harten to winners . l k zwijg hier van nog levenden 2) en
noem hier alleen de voornaamsten onder de afgestorvenen ; maar 1k
noem er voorzeker genoeg om een denkbeeld to geven van den invloed,
welken de gesprekken, door zulke mannen gevoerd, moesten to weeg
brengen op het gemoed van den knaap, die met open oor en mond
aan het beneden-einde van den disch zat to luisteren, en op de ontwikkeling van zijn aanleg . Mocht iemand echter vragen hoe zulke
gesprekken, door staatslieden gevoerd, belang aan een knaapje konden
inboezemen, dan antwoord ik dat het toen een tijd was waarin ons
Vaderland, eerst onder een opgedrongen koning en spoedig daarop
onder vreemde overheersching zuchtte, en het was zelden in jets antlers
dan in eene dichterlijke uitboezeming, aan oude of nieuwe schrijvers
ontleend, dat een gesprek over politiek zich oploste en zich oplossen
kon . Maar joist daarom, ten einde den droevigen toestand van
i) Len buiten in de Diemermeer, door P, van Winter en na zijn dood, in
1807, door zijne dochters des zomers bewoond .
2) Dit werd geschreven in i85~ .
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Nederland en zijn eigen leed to vergeten, zocht men aan het vriendenmaal zijn toevlucht in gesprekken over poezy en letterkunde.
„ ' t Is waar, ik was in die dagen nog zeer jong, en menig ander
kind van mijn leeftijd zou van die gesprekken weinig begrepen, er
althands weinig nut van gehad hebben. Maar ten eerste wisten die
heeren, hoe geleerd ook, hunne gedachten zoo in to kleeden, dat oak
minder ontwikkelden van het gesprokene genieten konden en ten
andere had een samenloop van omstandigheden my reeds vroeg vatbaar gemaakt om belangstelling to voeden in 't geen anderen als
Hebreeuwsch in de ooren had geklonken .
„Mijne lieve moeder 1 ) was zwak en ziekelijk en hield meestal het
huffs . Nog levendig herinner ik my haar slaapvertrek in het huffs op
de Keizersgracht bij de Leidschestraat, waar mijn ouders in 1805 hun
intrek genomen hadden 2), en hoe zy aldaar dikwijls weken achtereen
to bed lag ; terwijl ik, mast haar ledikant gezeten, dat eerste onderwijs
genoot, 't welk haar moederlijke teerheid aan geen ander wilde toevertrouwen . Gelukkig was ik, wat men „een voordeelig kind" noemt,
over 't algemeen voor mijn jaren vrij bevattelijk en veel leerlust aan
den dag leggende, zoodat ik met mijn derde jaar kon lezen en een
weinig schrijven, welk laatste ik zelf niet zou willen gelooven, indien
't niet overtuigend bleek uit een brief, my door mijn grootvader Van
Winter in drukletters geschreven en met zijn kennelijke hand in gewoon
schrift gedagteekend „Spiegelrust 3) 18 Sept. 1805" ; welke brief begint
met de woorden : „Grootpapa vind het briefje van Cootje heel mooi
als by zo braaf vordert zal by door den tijd zo mooi schrijven als
zijn papa ." 4 )
Ongelukkig beantwoordde ik niet aan die verwachting ;
i) Van haar geeft J . v. L, in bet „Leven" zijns vaders (I : 203) het volgende
portret : ,,Zonder buitengemeen schoon to zijn, bezat zy een zeer behagelijk
voorkomen, had fraaie helder blaauwe oogen, golvend blond hair van een
zonderlingen glans, fijn besneden trekken, en een vel, dat, in de dagen toen
zy nog bloeiend en gezond was, schitterde van blankheid . . . . Haar karakter
was zacht en innemend, van nature vrolijk, dock verwijderd van al wat naar
uitgelaten dartelheid zweernde . De kring, waarin zy zich van jongs of bewogen
had, kenmerkte zich vrij algemeen door deftige ingetogenheid."
2) J. v. L, was geboren Keizersgracht bij de Huidenstraat .
3) P, v. Winter ging de laatste jaren van zijn leven in 't najaar naar
Spiegelrust, eene hofstede to 's Graveland, om de uitwasemingen van de
Meer to ontloopen .
4) De geheele brief luidt : „Grootpapa vind het briefje van Cootje heel
mooi, en heeft die zoete jonge zeer lief. Als Coo zo braaf vordert en oppast,
dan zal by door den tijd zo mooi schrijven leeren als zijn papa ; en wy zullen

CORNEIJA CI IRIS I'JNA VAN ORSOV ale kind
(. AN LENNEP'S nmeder) .

Naar een 1~a~le1teel,e~iiug iii hel l)ciil vau 1levruuw IlR0) -y .vN LENNE l' .
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want ik was, op de school en later, om mijn slordig schrift bekend,
en ofschoon ik, op meer gevorderden leeftijd, uit besef dat het onbeleefd is aan de menschen brieven to zenden die zy niet ontcijferen
kunnen, my er op heb toegelegd, zoo veel mogelijk duidelijk to schrijven,
heb ik nooit een fraaie hand kunnen krijgen . 1 )

„De schrijflessen kreeg ik o .a . ook van den schoolmeester te's Graveland, die reeds aan mijn moeder les had gegeven en lang genoeg

leefde om het desnoods aan mijn kinderen to hebben kunnen doen,
indien deze zich daar ter plaatse tijdelijk hadden bevonden 2), 1k tie
nog het zolderkamertje op Spiegelrust, 't welk men Tangs een houten
trap, die midden uit den vloer oprees, bereikte en waar ik by den

braven man afschuwelijke „hanepooten" maakte, die echter werden
beloond door afbeeldingen van allerlei gevogelte, keurig op den rand
van de bladzijde met de pen getrokken .

,,Het huffs op Spiegelrust is sedert dien tijd gesloopt en ik herinner
er my alleen van, dat er in de zijkamer een groote eikenhouten boekekast stond, die o .a . de ,,Reizen van C . de Bruin" bevatte, waarmede
ik my 's avonds vermaakte, en boven welke kast twee of drie bronzen

borstbeelden stonden, waar ik niet weinig bang voor was . 3) - Wat

echter het lezen betrof, daar was ik reeds vroeg een heele bol in, en
had op mijn vierde jaar het Eerste Deel van De Perponcher 4) reeds
verslonden ; geen boek, onverschillig wat de inhoud ware, of ik maakte

hem prijzen overal, en dan zal by nog veel vermaak hebben op het Manpad
en op Voorland . 1k zal hem wat lekkers meebrengen, als by mijn compliment aan grootpapa en aan grootmama Van Lennep en aan juffrouw Wageli
maakt, en zoentjes geeft aan zijn Mama ."
Dat J. V. L. op driejarigen leeftijd kon schrijven, vond ik nog bevestigd
door de volgende woorden uit een brief van zijn moeder aan haar zuster Anna
Louisa van Winter, van 1o October 1805 : „Cootje est aussi bien aimable, it
pane souvent de vows ; hier it a ecrit une lettre a Josue (zijn oom Van
Winter) asset bien pour lui ."
1) Hier doer J, v . L . zich zelven onrecht ; het schrift, zoowel van zijn
brieven als van zijn rapporten, romans of gedichten, is altijd niet slechts
duidelijk leesbaar, maar ook fraai .
2) Hij heette Gijsbertus van Hemert en stierf in 1844, in den ouderdom
van 94 jaar.
3) Spiegelrust lag tegenover de nog bestaande hofstede Hilverbeek ; het
was een dubbel heerenhuis met boerderij annex .
4) J, V. L, behield zijn geheele leven de aangenaamste herinneringen aan
dit leesboek en gal er in 1862 eene herziene uitgave van in 't licht . „Onderwijs voor kinderen door W. K de Perponcher," 3 deelen, Amsterdam
Gebr . Kraay .
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er my meester van, en men kon my altyd zoet houden met een prenteboek of met vertellingen . Dit maakte de task van mijn moeder in vele
opzichten aangenaam en zeker gemakkelijker dan antlers het geval
ware geweest" 1).
Onder de herinneringen van J . v. L .'s vroegste jeugd behoorden
de eerste-steenlegging van een nieuw vinkenhuis in de duinen
van zijn grootvader in den zomer van 1805, hem, den driejarigen
knaap opgedragen, en eene refs die hij in het volgende jaar met
zijn ouders naar Schwalbach deed, waar zijne moeder de baden
moest gebruiken . Men zag, eene eeuw geleden, daar vrij wat tegen
op, niet enkel om de groote kosten en moeite aan de refs zelve
verbonden, maar ook om het vooroordeel dat men toen nog hier
to laude algemeen tegen het baden koesterde . „My dunkt,"
schreef Mevrouw C . v . L . aan hare schoondochter, ,,dat dit geen
aangename sensatie moet veroorzaken ; maar indien het aan 't
oogmerk voldoet, kan men zich dit getroosten ." Bij 't geniis van
straatwegen was er aan zulk een refs heel wat vast . Deze geschiedde in een zware koets, van boven, van achteren en van
onderen beladen, en bespannen met zes paarden under 't geleide
van twee postiljons 2). Den eersten dag bracht men het heel tot
Utrecht, den tweeden tot Zeist, den derden tot Arnhem, den vierden
tot Emmerik, terwijl men den vijfden to Rees moest blijven, ten
gevolge van het omslaan der koets op de marktplaats, juist bij
het afrijden ; gelukkig had niemand zich bezeerd . Op die wijze
duurde het meer dan drie weken eer de reizigers het oord hunner
bestemming hadden bereikt . Het hol van Neander, op de heenreis
bezocht, liet een diepen indruk bij J, v . L . achter, ,,omtrent
gelijkstaande," schrijft hij, bijna zestig jaren later, „aan dien van
de heerlijke groote krakelingen, waar ik in het nabijgelegen
Metman met de kindermeid om tolde. lk weet niet of er nog
zulke zeskantige ivoren tolletjens bestaan met de letters (N)iets
1) J, v . L. was reeds als kind, en hij bleef het zijn leven lang, een grout
vijand van ledigheid . Zijn vader placht to zeggen dat hij liever kattekwaad
deed dan niets uitvoeren.
2) Als kinderen, speelden wij verstoppertje in de beide groote reisrijtuigen,
waarmede mijn grootouders Van Loon in 1842 een rein van drie maanden
van 's Graveland naar Zwitserland hadden gemaakt . Men kan zich dat in
onze dagen bijna niet meer voorstellen.

JEUGD .

11

B(y) P(ot) A(1) T(ot) en 1(n) er in 't rood op geverfd, die dan
als de tol omviel, aanwezen of men won of verloor ; maar de
krakelingen heb ik er nog in den jongstverloopen zomer genuttigd en heur onvergeetbaren smack herkend" . In Schwalbach
begreep de kleine Ko niet welk genoegen een oud heer met een lichtblauwen rok en groote glimmende knoopen scheppen kon in een
spelletje, 't welk hem voorkwam beneden zijn jaren en achtbaarheid
to zijn ('t was een croupier, die het balletje in het koperen bekken
der roulette liet rondwentelen) en op de terugreis op den Rijn in een
bootje varende, verzocht de knaap uit de rivier to mogen drinken
en was zeer teleurgesteld, toen hij het glas can den mond zette,
water, en niet, gelijk hij gedacht had, Rinschen wijn to proeven !
Den 25sten April van het volgende jaar werd can J, v . L . een zusje
geboren. De wieg van de kleine Anna Louisa 1) stond tusschen
twee graven ; immers vijf dagen to voren was P. van Winter,
D. J, v. L.'s schoonvader, overleden en den 5den Mei stierf de
oudbewindhebber Jacobus van de Poll, J . v . L .'s overgrootvader
en peetoom, van wien de knaap zich alleen herinnerde dat hij
een gebloemde kamerjapon en een vaderlief met een rood lint
droeg, en in een leunstoel zat met de podagra, een legaat't welk
hij zijn peetekind naliet .
De zwakte der kraamvrouw en de aanhoudende oppassing en
zorgen, welke de jonggeborene vereischte, die zeer klein en
tenger was, maakten het can de eerstgenoemde, althans in den
beginne, onmogelijk zich even aanhoudend als to voren met haar
zoon bezig to houden, waarom deze dan ook ter schole gezonder
werd bij den heer J . Deeleman, onder wiens leiding hij zeven
jaren verbleef. De zomermaanden echter volgde hij zijn ouders
naar buiten, 't zij naar het Manpad 2) bij zijn grootouders, 't zij
I)

Anna Louisa v . L . huwde in

1828 Mr. H . A . van Lennep en stierf

29 Mei i88o. Zij woonde seders haar huwelijk des zomers op de hofstede

Leyduin, in de onmiddellijke nabijheid van het Manpad .
2)

Welke liefelijke herinneringen hij later van het Manpad had, blijkt wel

uit zijn ,,Inleiding tot den vijfden zang van den Strijd met Vlaanderen",
ie uitgaaf 1831, II, 5 . Sprekende van het kasteel Biljoen to Velp, herinnert

hij er can, das eenmaal daar een Van Lennep heer was (Roelof v . L ., in 1535) en :
Nog staat het Huis gelijk weleer ;

Maar op den gevel prijkt niet meer
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naar Voorland bij zijn tantes Van Winter, 't zij naar de Beek bij zijn
oom Van Vollenhoven, 't zij naar Over-Holland aan de Vecht
bij liens schoonzoon Mr . A . van den Bergh van Leksmond .
Dan werden," schrijft hij, ,,de moederlijke ochtendlessen hervat en,
daar ik meer en meer een liefhebber van lezen wend, bracht ik mijn
vrije uren of in de wel gestoffeerde boekekamers door Of op de
wandeling, maar dan ook met een boek in den zak of in de hand .
Mijn getrouwe medgezel of geleider was, op Voorland, zekere Monsieur Guimard, een oude Fransche emigre, die Lodewijk XV nog
gekend had en Gouverneur van mijn oom Jozua van Winter was
geweest. Hy droeg een koffykleurigen rok van ouderwetsch fatsoen,
met glimmende knoopen en breede panden, een driekanten hoed,
korten broek, zwarte sajetten kousen en schoenen met ontzettend
groote zilveren gespen ; voorts een breede stalen horlogeketting en
In 't licht der avondzon,
Gelijk in langverloopen eeuw,
op 't veld van keel uw gouden leeuw,
Van Lennep van Bouillon!
0 gij, mijn voorzaat! gij, wiens hand
Die trotsche boomen heeft geplant,
Opdat hun loof uw nageslacht
Een aangename schaduw bracht,
Helaas! het is uw nakroost niet,
Dat van uw werk de vrucht geniet .
Zoo ga,at het immer in de wereld . Zoo kan het ook met het Manpad gaan .
En zoude ook eens de droeve stond
Verschijnen moeten, dat die grond,
Ons Manpad, waar ik speelde als kind,
Meer dan een plek op aard bemind,
Dat Manpad, door eens vaders her
Bezongen met Latijnschen zwier,
Waar 't oog geen enkel plekje ziet,
Dat mij geen zoete erinn'ring biedt,
In handen van een' meester kwam,
Niet voortgebracht uit onzen stam ?
0, zoo lit ooit geschieden moet,
(Waarvoor ons 't noodlot jaren hoed'),
Dat dan zich voor lien tijd mijn oog
Voor 't licht des levens sluiten moog' !
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een ronde snuifdoos met een almanak . Hy was reeds bejaard, klein,
met bleekachtig doorschijnend vel en roode wangentjens, witte
hairen in den nek tot een kadogan to samen geknoopt, het voorhoofd kaal en met twee hoornen, althands uitwassen, voorzien . Wie
by was, van waar by kwam, of de beroemde douce Guimard 1 )
hem bestond en of by werkelyk eenige maagschap bezat, is niemand
ooit to weten gekomen ; zeker is het dat er geen bescheidener, geduldiger wezen kon bestaan dan h y. lk wandelde doorgaands met
hem de plaats uit naar den Ringdijk en dan was het onze gewoonte
een der boeken to nemen, die zijn breede rokszak bevatte, en tegen
de helling van den dijk in 't gras to gaan liggen lezen . Zijn
geheele bibliotheek, bestaande hoofdzakelijk uit dictionnaires, heb ik
zeker wel twintigmalen op die wijze uitgelezen en vooral den dictionnaire mythologique, zoodat er geene nymf der oudheid was, die
ooit door een halven- of kwartgod is bemind, wier geschiedenis ik
niet hairklein wist to verhalen . Ook verslond ik de dictionnaires
d'anecdotes, en eenigszins tot mijn ongeluk ; want het maakt my
tegenwoordig onvatbaar om my to vermaken met die, welke ons in
dagbladen of tijdschriften als nieuw worden opgedischt en waarin ik,
van de honderd, in negen-en-negentig oude kennissen begroet . Maar
van den anderen kant gaf my dat lezen van vertellingen en avonturen
beter derikbeeld aangaande zeden, gewoonten en gebeurtenissen, dan
men uit het lezen der geschiedenis, zooals zy toen geschreven werd,
kon opdoen . Die geschiedenis werd intusschen niet verwaarloosd ; ik
las

Rollin by mijn moeder, ook by mijn tante Van Orsoy, meer dan

eens geheel door ; voorts Hume en Wagenaar onder het eten van
mijn boterham . Op de school, die van negen uur 's morgens tot
's -avonds zeven ure - met een uur poozens om to eten en to spelen
onafgebroken duurde, haalde ik in de wintermaanden in wat ik's zomers
al verzuimd mocht hebben ."
Op Voorland was er nog iemand voor wie de knaap groote
liefde en bewondering koesterde : zijne tante Anna Louisa Agatha
van Winter 2), eene halve zuster zijner moeder, slechts negen
jaren ouder dan hij, en een getrouw deelgenoot van zijne spelen
Men denke slechts aan de regels van Voltaire :
De la douce Guimard le centieme idolatre,
Vous alliez la lorgner sur les bancs du theatre .
2) Zij werd geboren in 1793, huwde in Y8t5 Jhr . W . van Loon en werd
de moeder van een talrijk gezin .
I)
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en vooral van zijn leeslust. De oudste, ons bewaarde brief aan
Taste Annewies, is van 4 Aug . 1806, in drukietters, waarin deze
woorden voorkomen : „ik zend u een huffs van Schwalbach, daar
is Koko", en de komplimenten aan den beer Guimard worden
verzocht . Op haar vijftienden verjaardag, 6 Juli 1808, zendt hij
haar een Fransch versje, waarvan bet laatste couplet luidt :
Vous, celestes habitans,
Moderez votre attente,
Au gre de nos voeux ardens ;
Oh! vows attendrez longtems
Ma taste, ma taste, ma taste!
Deze wensch is wel verhoord, daar zij hares neef overleefde
en eerst in 1877, op bijna 84jarigen ouderdom overleed .
Had de kleine Ko toes een vers van een antler moeten leeren
en overschrijven, drie jaren later zond hij haar op haar verjaardag
een gedicht van eigen maaksel . Deze brief, van 5 Juli 1811,
luidt aldus
Ma chere taste,
Je vous felicite avec votre jour de naissance, en esperant que vows
vivrez long-temps . Pour marque de mon estime et de mon amide, daignez
accepter cet anneau, temoignage de ma fidelite . N'allez pas croire
que mamas l'a achete sons mon nom, non ; it est vrai que mamas
m'a prete son argent pour l'acheter, mais je le lui ai aussi rendu .
S'il ne convient pas a votre doigt, vous pourrez le changer . Comme
cette lettre n'est pas use lettre comme les autres, vous n'avez pas
besoin de me repondre ; mais si vous le voulez, je serai . . . . vous le
savez bien . J'avaiS premierement fait un vers, je le trouvai laid, le
second demi-bon, demi-mal ; mais comme je n'en voulois point faire de
troisieme, j'ai pris la bonne partie du vers, que je vais citer
Dit vers dat is op u gedicht,
Mijn taste, zie bet bij bet licht,
Wil bet des avonds lezen,
(Voor die er bij wil wezen) .
Dan voig ik op bet groote spoor
Van Vondel, want hij strekt toch voor
Een leider tot gedichten .
Hij bragt er veel in lichten .
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Dat hembdje dat mama u stuurt,
Is door haar zelf flu geborduurt.
Vous voyez que ce ne sont que des morceaux de poesie ; car j'ai
pris la fin et le commencement, parce que daps le milieu it ne venoit que
volgen ja ! et coetera . Ce vers est en hollandois, parce que j'ai fait
le premier pres de monsieur Guimar, le second hier et j'ai ecrit la
lettre anjourdhui . Ainsi en ecrivant le 1° en hollandois, j'ai cru devoir
mettre le 2° aussi en hollandois . J'ai
fille qui s'appelle Jansje !

ete

hier chez Jannetje 1), voir sa

Maman lui a fait present de deux bonnets,

d'une paire de gams, de deux paires de bas, dune paire de mitaines
et de trois ou quatre morceaux de Tinge . Maman et papa vows font
bien leur compliment . Adieu ma chere tame, je suis votre affectionne
cousin .
Le 5 juillet 1811

a

Amsterdam .

J . van Lennep .

Eenige dagen later volgt er, na een antwoord van zijn tante,
weer een brief, waarin wij o . a . deze woorden lezen :
r On croira vraiment que je veux faire une correspondance litteraire
avec vows, car je vous ai ecrit deux lettres daps un si petit espace
de temps. Ma tame Saar 2) m'a voulu forcer de lui faire lire la lettre,
mais j'ai remporte la victoire par bonheur. Dispensez moi du serment
de ne point faire lire votre lettre
faire ce qu'on ne doit pas faire ."

qu'a

maman, car on vent souvent

Dit laatste is zeker een droeve waarheid .
Op een blij familiefeest, 3) zes-en-veertig jaren later gevierd,
z) Jannetje was zijn vroegere kindermeid .
2) Sara Henrietta Margareta v. L . was de jongste zuster van D . J, v. L,
en eene groote vriendin van A . L . A . van Winter. Zij werd geboren 20 Juli
1792, dock overleed op zeer jeugdigen leeftijd, in 1813 .
3) Den 3den Maart 1857, toen de bruiloft gevierd werd van mijne ouders,
Mr . Maurits Jacob van Lennep, den derden zoon des dichters, en Jonkvrouw
Carolina Wilhelmina van Loon, op een na de jongste dochter van de hier
bezongen tante. Mijn grootvader van Loon, een door zijn kinderen aangebeden,
uiterst beminnelijk man, een edelman van den echten stempel, heb ik nooit gekend
(hij overleed reeds in 1847), dock mijne grootmoederzeer goed, daar ik, toen zij
in 1877 stierf, bijna i8 jaar oud was . Zij was klein van gestalte en zeer vlug
en levendig, hetgeen zij tot het einde haars levens bleef ; daarbij had zij een
vlug verstand en las veel . Aardig was het haar Fransche chansonnettes uit
haar jeugd to hooren opzeggen, of to hooren vertellen, hoe zij als achttienjarig meisje Napoleon in Amsterdam door de grachten had zien varen . Nog
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zingt de dichter, vol van de gelukkige herinneringen zijner jeugd,
zijne geliefde tante o . a . het volgende toe ;
Want, wie er toch op aarde leeft,
Die aanspraak op mijn vriendschap heeft,
Gy hebt wel de oudste rechten .
Reeds vierden zy haar gouden feest,
De banden, die naar hart en geest,
Ons aan elkander hechten .
Van toen my 's levens morgen scheen
Mocht my uw aanblik streelen .
Gij leiddet mijn onvaste schreen
En kinderlijke spelen .
Wy holden saem door Voorlands tuin
Of 't Manpad rond en over 't duin,
By lack en vrolijk schertsen .
Wy plonderden op ons gemak,
Te saem, elk van zijn eigen tak,
Den boomgaard van zijn kersen .
't Was by Guimard, dat we aan 't biljard
Onze oefenschool begonnen
En --'t was voor d'ouden man wat hard
Het spoedig van hem wonnen .
Wy liepen saem op stelten rond ;
Maar toch, waar men ons 't zekerst vond,
Na lang en vruchtloos zoeken,
't Was achter in de boekery,
Plat op het vloerkleed, zij aan zij,
De neuzen in de boeken .
Die boeken -- o ! in huffs of stal,
In bosch en duin en velden,
'k Geloof, dat zy ons overal
En 't alien tijd verzelden .
Zeus by den hoogst klassieken toer
Naar Meereveld, als Hemn de Boer 1 )
steeds spijt het mij, dat ik, als jongen, haar niet meer naar dien tijd en die
herinneringen gevraagd heb, maar men bedenkt die dingen gewoonlijk to last,
i) De koetsier op Voorland .
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De langgebaarde bokken
In 't kargareel gespannen had,
En ik in glorie nederzat
Door 't tweetal voortgetrokken .
'k Hield, ja, de leidsels in de hand,
Maar 't oog in 't boek geslagen,
of deklameerde op fieren trant ;
En gy liept naast den wagen ;
Maar in uw lezen vaak gestoord ;
Want sours wou 't koppig paar niet voort,
Sours raakte 'tin de heggen .
Gy pasttet, zoo het heette, op my ;
Ik was lets jonger toen dan gy,
Men zou dat nu niet zeggen . 1 )
De vereering voor Vondel, die in het zooeven aangehaalde
versj a van den negenjarigen knaap doorschemert, dagteekende
reeds van eenige jaren vroeger, van 31 Dec . 1807, toen J . v . L .
door zijn ouders naar den schouwburg werd medegenomen our
er den Gysbrecht van Aemstel to zien opvoeren .
„Nooit," schreef hij vele jaren later, „nooit vergeet ik den indruk,
dien het ophalen van 't gordijn, de koele tocht, die my van het tooneel tegenwoei, en het verschijnen van de vier rood en gee! uitgemonsterde hellebaardiers van Gysbrecht op my maakten . En evenmin
vergeet ik mijn verrukking, toen ik, eenige dagen later, het Treurspel,
dat ik gezien had, den Gysbrecht, in de put jenseditie, by mijn vader
opengeslagen op de tale! vond liggen . Ik las en herlas, en eer ik mijn
zesden verjaardag gevierd had, kon ik hem van a tot z opzeggen . 2)
Van dat oogenblik was ik my mijner roeping bewust ; ik moest autheur
worden en ik was het reeds ."
Het van buiten leeren van verzen en zelfs van voor een kind
onbegrijpelijke verzen, dat de knaap voor zijn pleizier deed, werd
op school evenzeer beoefend en aangemoedigd .
»Men leerde by Deeleman veel en goed" getuigde later de leerling,
„en het was toen de eenige school niet, waar men dat van zeggen
I)
2)

Hs . Familie •a rchief.

Mijne grootmoeder Van Loon placht to vertellen dat de kleine Ko den

Gysbrecht opzeide, foen hij de 1 en r nog niet zeggen kon.
I.

2

18

JEUGD .

zeggen kon . 1 ) lk wil niet zeggen, dat de onderwijzers in die dagen
knapper waren dan heden ; maar zy volgden andere beginselen . De
stelling, dat men kinderen niet alleen als denkende wezens behandelen, maar vooral op dat denkvermogen werken moet, en dat een
kind niets moet van buiten leeren wat het niet begrijpt, was toen
nog niet in twang . Men koesterde nog het begrip, dat het denken,
althands het nadenken een vermogen is, 't welk niet dan door tijd
en ondervinding verkregen wordt, en dat het hersengestel van een
kind nog niet bewerktuigd is tot het verbinden van denkbeelden en
het makers van logische gevolgtrekkingen, in een woord, tot hetgeen
men denken noemt. Maar daarentegen was men overtuigd, dat dit
zelfde hersengestel, voor dien laatstgenoemden arbeid nog to zwak
en to week, juist door die weekheid uitnemend geschikt is tot het
ontfangen van indrukken, die er zich diep inprenten en ten gevolge
van het verharden der hersenen daar onuitwischbaar in gegrift blijven .
Men Meld zich dus in dien tijd minder op met logische analyzers,
waar de onderwijzers nu zooveel mede op hebben, 2) maar men liet
hen van buiten leeren, eerst woorden, woorden en nog eens woorden,
vervolgends korte en langere zinnen, en daarna fabels, brokken uit
beroemde schrijvers, en vragen en antwoorden over alle vakken van
I) In een brief (d .d. 13 Aug. 1864) aan zijn schoonzoon Hartsen, die hem
over de opvoeding van zijn zoon geraadpleegd had, schrijft J . v . L, over die
schooljaren o, a, nog het volgende : „Ik bracht het halve jaar buiten door
en als ik dan in November weer op school kwam, kreeg ik natuurlijk 1o maal
zoo veel fouten als anders, omdat ik niet antwoorden kon op hetgene in mijn
absentie geleerd was door mijn makkers. Kluchtig is 't, dat in dien tijd
noch mijn vader noch ik er aan schijnen gedacht to hebben dat dit fouten
krijgen een gevolg was van mijne afwezigheid : ik althands weet bet altijd
- niet aan mijn stomheid, daar was ik to verwaand voor, maar -- aan mijn
gebrek aan oplettendheid, en was tegen 't voorjaar de anderen, immers
de meesten, weer vooruit
't Is waar, den heelers zoiner kreeg ik eigentlijk
geen lessen, behalve wat Hollandsch en Fransch lezen bij mijn moeder ;
dock ik las voor mijn eigen plezier de heele Bibliotheek van 't Manpad of
van Voorland uit, en heb aan die lektuur - nip en groen - misschien nog
meer kennis to danken dan aan de school ." - En iets verder : „Ik ben bang
voor alle voorbereidende scholen, waarby men kinderen van 10-12 jaar
reeds tot staats-, koop- of oorlogslieden vormen wil ; tot op zekeren leeftijd
moeten zy m, i . alleen datgene leeren wat hun in alle omstandigheden en by
elk yak to pas kan komen en dient men er geen specialiteitjes van to
willen makers" .
2) Dit werd geschreven in 1862 ; tegenwoordig zou men spreken van
„redeneersommen" .
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wetenschap ; our niet to spreken van de tafel van vermenigvuldiging
en wat daarop volgt . Het gevolg hiervan was, dat, toen ik op mijn
twaalfde jaar de school verliet (en ik durf hetzelfde zeggen van de
meesten mijner kameraden) ik niet alleen alle Fransche boeken lezen
kon zonder een woordeboek noodig to hebben, maar ook de geschiedenis des vaderlands en de algemeene geschiedenis in beider hoofdtrekken kende, ja ook die van min vermaarde volkeren, en zoo wel
de voigreeks der koningen van Pergamus en Kappadocien als die
der Romeinsche keizers in 't hoofd had : dat ik het werk van Bangma
over de algebra en de zware rekenkundige voorstellen van Olink
had doorgewerkt en men moeilijk een fabel van La Fontaine had
kunnen aanwijzen, die ik niet zonder haperen kon opzeggen . Verstond
ik die? neen gewis ; maar ik leerde ze later verstaan, en omdat ik
ze toen, als kind, geleerd heb, zitten ze my nu, als grijzaart, nog in
't hoofd, evenals de Satyres van Boileau, en duizend andere brokken van
klassieke letterkunde, die ik zeker later niet zou hebben beproefd van buiten to leeren en in dat geval niet in 't geheugen bewaard zou hebben . 1 )
„Nu wil ik gaarne gelooven, dat men zeer veel zal hebben in to
brengen tegen mijn beweeren, dat de leermethode op de zoogenaamde
Fransche scholen in mijn vaders en in mijne jeugd beter was dan
de methode, die nu gevolgd wordt ; maar ik vraag alleen of men de
rezultaten vergelijken wil die beiden opleveren . Of zou men misschien
de gunstige uitkomst, welke men vroeger verkreeg, willen toeschrijven,
niet aan een betere leermethode, maar aan het vlijtig bezigen van
plak en rotting" ? 2)
i)

„Wat La Fontaine betreft," schreef J . v. L. in 1856, „onlangs heb

ik met een mijner vrienden gewed, dat wanneer by het boek, waar ook,

opsloeg, en een regel uit een der labels voorlas, ik hem terstond de volgende regels zot opzeggen ; en ik heb mijn weddingschap gewonnen." -Zijne kinderen stelden hem sours op dezelfde wijze met den Gysbrecht van

Aemstel op de proef ; noemden zij ergens het eerste woord van een versregel,
hij wist terstond den geheelen regel op to zeggen ; eens meenden zij hem to
vangen . ,,Mis, mis!" riepen zij vroolijk. „Neen", antwoordde hun vader,

„maar er zijn twee regels in het treurspel, die met dat woord aanvangen" .
En hij had gelijk. - Op eene soiree bij de beroemde actrice Madeleine
Brohan, to Parijs, waar J, v. L, door Marmier geintroduceerd was, verbaasde
hij alle gasten, waaronder de bekendste letterkundigen van de hoofdstad,

door den onuitputtelijken voorraad van verzen, spotdichten enz . uit den tijd

der Fransche revolutie, die hij opzeide en waarvan geen der aanwezigen
ooit had gehoord .
2)

In een brief aan J, ter Gouw, van 13 Febr . 1858 schreef J . V . L . : „Gy
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J . V . L, spreekt hier, gelijk ieder onzer op zijn tijd doet, als
„laudator temporis acti" ; hoe men ook oordeelen moge over de
verschillende methoden, de hoofdfactoren voor de gunstige uitkomst in zijn eigen geval, waren wel de leeslust en het ijzersterk
geheugen van den knaap ; met zulk een aanleg leert men veel,
ook bij de slechtste methode . Dat echter het van buiten leeren
tegenwoordig tot schade der leerlingen to veel wordt verwaarloosd,
misschien uit reactie tegen de vroegere wijze van doen, is, mijns
inziens, niet to ontkennen .
Bij een andere gelegenheid over die schooljaren sprekende,
zegt J . v . L . :
,,Vooral met de dichters was ik gemeenzaam : Corneille, Racine,
Voltaire, Boileau, kende ik half van buiten, en La Fontaine geheel .
De Hollandsche poeeten van eenigen naam, van Hooft en Coster af,
tot aan de modernen toe, had ik wel vijftigmaal doorgelezen, en my,
zoo nit den Trouwring van Cats als uit Van Merkens David, zoo uit de
Treurspelen van Vondel als uit de liedtjens van Poot, zoo uit de
minnedichtjens van Jonctijs als uit de kluchten van Langendijk, vrij
wat perioden in 't hoofd geprent . De Grieksche tragici had ik uit
vertalingen leeren kennen . Maar ook Shakespeare had ik gelezen, en,
ik dorst het toen byna niet bekennen, altijd met een nieuw, altijd
met het grootste genoegen . Hoogduitsche werken kwamen toen by
ons niet over de vloer ; ik geloof, dat men in Nederland toen, over
't algemeen, even weinig van de Hoogduitsche literatuur afwist als
heden aldaar van de Nederlandsche : althands in de voor 't overige
zoo uitgebreide boekeryen mijner beide grootvaders, die ik op het
Manpad of op Voorland doorsnuffelde, heugt het my niet Hoogduitsche
werken to hebben aangetroffen, en ik kende er dan ook niet veel
antlers van dan de vertalingen van Schillers Fiesko, van Goethes
Egmond en van Lessings Emilia Galotti, door de schrijvers van den
zegt dat de flak oudtijds op de Lat . scholen gebruikt werd . Dat oudtijds is
nog zoo lang niet geleden . Immers, toen ik van 1814-1819 de Lat . Sch .
alhier bezocht, had o. a. Dr. Bakker de plak nog in zijn lessenaar en ik

heb hem die eens zien bezigen om zekeren Barenbrug to kastijden . Meestal
gebruikte by echter zijn rotting. Deeleman, op wiens (Fransche) school ik van
mijn 5e tot mijn 12e jaar gegaan ben en meer geleerd heb dan in mijn

geheele latere leven, had evenzeer een plak, dock bezigde altijd een kort
bamboesjen ; en ik wou dat men 't nog deed ; althands het onderwijs op de
hedendaagsche (Fransche) scholen levert treurige rezultaten" .
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„Spectatorialen Schouwburg", en de stukken van Iffland en Kotzebue,
die, nevens de Fransche, het repertoire van onzen Schouwburg uitmaakten 1) .
„Romans las ik niet slechts ; ik verslond ze. Mijn vader had een
knecht die op een leesbibliotheek geabonneerd was, en de Hemel
weet hoeveel boeken ik van hem geleend heb die naar tabak en jenever
roken . Hy was het, die my het eerst deed kennis maken met de
„Duizend en een nacht" en met die reeks van rooverromans, waarin
Rinaldo Rinaldini en consorten de hoofdrol spelen . Wat de klassieke
romans betreft, zooals Don Quichotte, Gil Bias, Tom Jones, enz ., die
ik in de boekery van mijn grootvader vond, die kende ik, gelijk van
zelf spreekt, van buiten .
„Steeds heb ik, van mijn vroegste jeugd aan, een onbedwingbare
neiging gehad om wat ik gelezen of gezien had, terstond na to boot
Sen . Zoo ging het op school ook met den roman . Wy hadden daar,
na het eten, een half uur vrij . Was het mooi weer, dan speelden wy
op de binnenplaats ; dwong de regen ons echter om in huffs to blijven, dan nam ik mijn lei en, omringd van welwillende toehoorders,
begon ik ridderromans van eigen vinding to vertellen, waarvan ik
steeds zelf de held was ; terwijl ik mijn verhaal door schetsjens op de
lei illustreerde . 2)
„waren het op school romans, thuis waren het vaerzen . De tijd
heugt my niet, wanneer ik ben begonnen vaerzen to maken en tooneelstukken to schrijven, of liever, de tijd heugt my niet wanneer ik
ze niet maakte 3 ). Dit weet ik alleen, dat ik by hetgeen ik vervaardigde meer op het hoofdplan en op de kadans lette dan op de details .
Het hoofdplan was doorgaands niet kwaad, den leeftijd des makers
r) In het Duitsch heeft J. v . L. het later ook nooit ver gebracht ; hoewel
hij het las en verstond, kon hij het niet goed schrijven ; Engelsch schreef hij
goed en Fransch met bijzondere zuiverheid en sierlijkheid .
2) J . V . L . teekende heel aardig en zat dikwijls op vergaderingen schetsjes
to maken, meest karikaturen, die hem gewoonlijk door zijn medeleden werden
afgevraagd . Mej . C. Alberdingk Thijm schreef mij dat toen de schetsen van
haar oom Royer, die in hetzelfde j aar als J . v . L . stierf, geveild werden, er
tegelijk eenige teekeningetjes van dezen laatste onder den hamer kwamen,
die zeer gezocht waren en, vreemd genoeg, meer opbrachten dan die van den
beroemden beeldhouwer,
3) In een brief van zijn moeder aan haar zuster Annewies van Winter,
d .d . 27 Sept . i8o8, toen hij dus zes jaar was, lees ik ; „Coo heeft t1 begonnen
de charades van zijn compositie to schrijven en hoopt morgen er een brief
bij to voegen."
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in aanmerking genomen : ongelukkig bleef het veelal by een naamlijst
der personaadjen en een opgave van den inhoud der bedrijven ; en
somtijds eenige regels van het eerste tooneel .1) De rest zat my wel
in 't hoofd, maar kwam zelden op 't papier ; en als ik to bed lag
dreunde ik by my zelven op wat ik de personen wilde laten zeggen,
en dat waxen meestal geen vaerzen, maar bloote kaders van vaerzen,
van eindrijmen voorzien, b .v .
Taratatatata Taratatata loopen .
Taratatatata Taratatata koopen .
Taratatatata
Taratatata slot.
Taratatatata
Taratata genot.
,,De kadans was er altijd en ik had reeds van den beginne of zulk
een joist oor voor de vaersmaat, dat ik niet geloof daartegen ooit
gezondigd to hebben ; (wellicht is het dit voorrecht, of, wil men, dit gebrek
in mijne organizatie, 't welk my belet smack to vinden in zoogenaamde
looter rythmische poezy ;) maar, als men uit het aangehaalde voorbeeld
ziet, het bleef meestal by een blooten vorm, waar de inhoud can ontbrak .
„Niet alleen mijn studien, voor zoo verre zy dien naam verdienen
mochten, maar ook mijn hoofduitspanningen van die dagen hadden
betrekking op mijn liefhebberij voor het theater . Want voor alles was
ik akteur . Waar ik kon zocht ik lappen en lorren op om my to verkleeden en dan rollen to deklameeren, waarby ik telkens van kostuum
verwisselde, naarmate ik een antler persoon moest voorstellen ; mijn
speelkameraadtjens dwong ik met my tooneelen voor to dragen uit
bestaande stukken, of ook wel rollen to vervullen in stukken welke
ik improvizeerde, en waarby ik to gelijk zelf akteur en souffleur van
de overigen was . Het was vooral buiten, dat ik my daarmede bezig
hield . Een neef mijns grootvaders had een fraaie buitenplaats die can
de onze grensde en waarin zich kunstmatige bouwvallen bevonden 2) .
Daarheen bracht ik mijn neefjens en nichtjens en daar werden de
treurspelen van mijn maaksel opgevoerd . Gewoonlijk was het onderwerp de inneming van Jeruzalem door de kruisridders en eindigde het
spec met de vlucht van een der heldinnen, die de gevangen prinses
had moeten voorstellen en, daar zy weigerde zich to laten binden,
by de kindermeid was gaan klagen ! 3)
I) Onderscheidene dergelijke fragmenten uit dien tijd zijn nog bewaard
gebleven .
2) De hofstede Meer en Berg, thans bewoond door Douairiere van Lennep,
waar zich die bouwvallen nog bevinden .
3) In den Voorzang van zijn „Jacoba en Bertha' (Tweede druk,1832, I, z 11
wijdt hij de volgende regels can die herinneringen uit zijn jeugd :
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„Mijn vader had in zijn jeugd een klein kunsttooneeltjen vervaardigd ;
op dat tooneeltjen liet ik gandsche treurspelen, gevolgd van balletten,
uitvoeren door akteurs van karton tusschen bordpapieren dekoratien 1 ),
'k Herdenk dan, hoe, bij 't vallen van den dag,
Ik 's zomers vaak door 't kreupelbosch bleef doolen,
En, bleek van schrik, naar spook of aardman zag,
Of woudbandiet, in 't dichte loof verscholen .
Dan zwaai ik nog het blikken krijgszwaard rond,
Dan klep ik 't schild, en hang mij our de leden
Een vreemden tooi van lappen, rood en bout,
Om, naar den eisch, als ridder mij to kleeden,
'k Mag nog, verrukt, dien bouwval nader treen,
Dien niet de tijd, maar 's voorzaats wansmaak stichtte,
En die mij toen het schoonste wonder scheen,
Dat ooit de hand des kunstenaars verrichtte.
Wat heb ik vaak dien bouwval, nu door cooed,
Dan weer door list, krijgshaftig ingenomen!
Wat deed ik daar al beeken gudsend bloed
Van Saraceen of woesten Heiden stroomen!
Dan redde ik fier mijn buurmeisje nit den nood,
Die als slavin in droeve banden zuchtte,
Ofschoon haar vaak zoo ruw een spel verdroot,
Zoodat ze en Moor en Ridder beide ontvluchtte .
Wat heb ik, in dien onvergeetb'ren tijd
Aan 't lezen van romans of spookverh alen
Al uren (ach! to nutloos) toegewijd!
Niets kon die trek vermind'ren of bepalen .
Maar welkom was, voor alien, aan mijn jeugd
Het schoon verhaal van Neerlands heldenglorie
'k Voelde ook mijn ziel getroffen en verheugd
Bij 't schetsen van der vaderen viktorie .
Dan maalde ik, voor een blijden vriendenrei,
In 't spelensuur, die kampgevechten over,
En Nassau zelf, herschapen op de lei,
Versloeg nog eens den Spaanschen vrijheidsroover .
I) Ik herinner mij zeer goed in het huffs mijns grootvaders een dergelijk
tooneeltje gezien to hebben . Alle schermen en decoys daarvan waren door
hem zelven met behulp van zijn vriend Smies, zijn leermeester in het schilderen, vervaardigd . Ook bezat hij een poppenkast, waarmede hij voor de
kinderen en later de kleinkinderen vertooningen gaf, terwijl de poppen geestige
zetten en vaak politieke toespelingen ten beste gaven. Hij hield zelf veel van
de ouderwetsche poppenkast en bleef sours op Botermarkt of Koningsplein
staan our de vertooning to zien ; in later jaren moest hij zich day, vaak
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en geen week ging er om, waarin ik niet aan mijn moeder een
dubbeltjen vroeg om een vel kaarteblad to koopen,'t welk met nieuwe
schermen, schutdoeken en poppen beteekend werd, om daarmede het
laatste tooneelstuk to monteeren, dat ik op den Schouwburg gezien had .
„In 1811 bracht Napoleon zijn bezoek aan Amsterdam . Levendig staat
my nog 's Keizers intocht op 9 October voor den geest, dien ik op den
stoep van het bibliopolium van Den Hengst aanschouwde ; levendig het
schouwspel van die arms Spaansche krijgsgevangenen, als getuigen van
zijn oorlogsroem medegevoerd, en door onze stadgenooten -- niet het
minst door onze stadgenooten van minderen stand - uit medelijden,
of liever om sympathie met hen en haat tegen de Franschen to toonen,
rijkelijk van geld en behoeften voorzien . Voorts herinner ik my het
rondvaren van Napoleon door de stadsgrachten, I) een vuurwerk op
de Hooge Sluis, dat eerst om den regen uitgesteld, later toch gegeven
werd ; maar vooral - het spel van Talma, van Lafond, van Duchesnois,
van Bourgoing, die den Keizer hadden vergezeld, en om den anderen
avond afwisselend met de Hollandsche tooneelisten Snoek, Corver,
Sardet, Wattier, Hilverdink, voorstellingen gaven .
„De Omwenteling van 1813 kwam, en wat my daar misschien het
meeste genoegen van deed, was niet dat de Franschen verdreven en
onze onafhankelijkheid hersteld werd, maar, vooreerst, dat men alle
avonden nationals stukken gal, waar ik als een echt Vaderlandertje
merle moest gaan toejuichen, 2 ) en ten tweeds, dat mijn vader by de
ergeren over de verbastering van de oude , ;ronzebons" . (Zie zijn „Mijmeringen in en over Amsterdam", hoofdstuk IV .)
i) In een ingezonden stuk in de Amst . Courant van 30 Dec . 1863, schrijft
J, v . L, aan den heer Maurin Nahuys, ter kenschetsing van den geest die de
Amsterdammers van i8rr tegenover Napoleon bezielde, het volgende : „Ik
ging in z 8i z ter Fransche schole . Mijn schoolkameraden waren knapen van
verschillenden leeftijd en godsdienst, en wier ouders tot niet minder verschillende staatkundige partijen hadden behoord . Op een Octobermorgen
stormt de heer Deeleman, de onderwijzer, het schoolvertrek binnen, met den
uitroep : l'empereur! Zoo geen geestdrift, dan althans nieuwsgierigheid had
knapen van q tot 14 jaar moeten aandrijven als een man op to staan en
naar voren to loopen om den grooten man to zien voorbijroeien . Welnu van
de veertig of vijftig, die zich in de school bevonden, waren er op zijn best
zes of zeven die gingen kijken ; de rest bleef zitten en trok een zuur gezicht .
Hoe denkt gy dat de ouders dier kinderen jegens Napoleon gezind waren ?"
2) In April 1814 woonde de Vorstelijke familie de opvoering van Wiselius'
treurspel Polydorus in den Stadsschouwburg bij . J . v . L . was bij die gelegenheid getuige van een vermakelijk incident in de loge van Eurgemeesteren
(hij zat in de loge daarnaast), dat hij in de volgende woorden mededeelt :
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nieuwe orde van zaken medekommissaris van den Schouwburg werd,
waardoor ik niet alleen dikwijls gelegenheid had derwaarts to gaan,

maar ook mijn hart kon ophalen aan het lezen van al de komedieboekjens, die hem in genoemde hoedanigheid ter beoordeeling werden
toegezonden, zonder nog to spreken van het geluk, dat ik smaken
mocht in het aangapen van levendige akteurs, die, niet in hun theaterpak,

maar met groene spencers en kaplaarzen, met gepoederd hoofd of
naturellen, als ieder gewoon mensch, mijn vader over 't een of antler
kwamen spreken . Uit dit alles vloeide voort, dat ik op mijn twaalfde
jaar meer thuis was in de tooneelliteratuur en in de tooneelwaereld
dan de meeste menschen op hun vijftigste ."

Op zijn twaalfde jaar verliet J . v. L . de school van Deeleman
en werd ter Latijnsche school gezonden . Eer wij hem echter
daar volgen, wit ik nog een paar zaken vermelden die vroeger

„Hun Achtbaarheden - er waren er toen vier - hadden ten hove gegeten
en zaten in voile deftigheid in den Schouwburg to luisteren en -- uit to
blazen. Nu gebeurde het, dat een hunner - Mr. David Willem Elias meen
ik - een voorwerp op den grond zag schitteren, 'twelk by opraapte . 't Was
een fraai bewerkt zilveren lepeltjen . „Hoe komt dat lepeltjen hier?" vroeg by
met eenige verbazing ; want men had niets in de Loge gebruikt, waar zoodanig voorwerp by noodig kon geacht worden .
„Dat is zoo even uit de mouw van den Heer Brouwer gevallen," zeide, op
dien toon van plechtigen ernst, die hem kenschetste, hun beider ambtgenoot,
Mr. Paulus Alexander van Boetzelaer .
„Uit mijn mouw?" vroeg, met zijn gewone levendigheid, Burgemeester
Joachim Brouwer : „hoe zou het daarin gekomen zijn ?"
„op zeer natuurlijke wijze," antwoordde Boetzelaer : ,,gy hebt het zoo
straks, aan 't Paleis, toen gy uw koffy gebruikt hadt en met een ledig kopjen
in de hand stondt, in uw mouw gestoken ."
„Ik ! dat was dan in distraktie . En waarom hebje my daar niet van
gewaarschuwd ?"
,,Ik wist niet welke bedoeling gy daarmede halt," antwoordde Boetzelaer, altijd met dezelfde deftigheid als to voren en zonder dat er een plooi
op zijn gelaat vertrok .
Men moet Brouwer gekend hebben, even driftig als goedhartig van aart,
om zich recht zijn verontwaardiging to kunnen voorstellen . Zeker was er
niets ongerijmder dan een onderstelling, als had by, die rijk, en bovendien
de milde edelmoedigheid in persoon was, met opzet een diefstal van een
lepeltjen gepleegd De man werd rood als een kalkoensche haan, en ware
zeker opgevlogen, indien tijd en plaats hem niet weerhouden hadden aan
zijn toorn antlers dan door een half gesmoord ,,stadhuiswoord" lucht to
geven ." (Leven van D . J . v . L . II . 5.)
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plaats hadden . Allereerst dan een reisje van veertien dagen, dat
hij met zijn ouders, zijn zusje en zijn tante Saartje in den zomer
van 1812 in Belgie maakte . De wegen waren toen nog afschuwelijk en de eischen van het postwezen dikwijls onhebbelijk 1 ),
zoodat de kosten en bezwaren, aan zulk een refs verbonden,
niet gering waren . D . J . v . L . kortte onder weg den tijd door
het voorlezen van een Franschen roman, Marie, ou les peines
de l'amour", waarvan hij den schrijver zeide wel to kennen, maar
niet to mogen noemen . Deze bleek later niemand antlers to zijn
dan Lodewijk Napoleon . -- In de tweede plaats noem ik den
flood zijns grootvaders C . v . L . in Februari 1813, van welken
waardigen man hij steeds de levendigste en aangenaamste he rinneringen behield .
,,Nog klaar kan ik my voorstellen," schrijft hij, „hoe, op menigen
najaarsavond op het Manpad, hy, den rok tegen de gebloemde sitsche
japon, en de wit gepoederde paruik met den deftigen hairzak tegen
de klassieke slaapmuts verwisseld hebbende, my op den rug nam
en, voor paard spelende, op handen en voeten met my de kamer
ronddraafde, terwijl mijn vader den hond voorstelde en ons al
blaffend vervolgde ; 2 ) en hoe ik dan hem de routs van 't hoofd
trok en onder schaterend gelach -- booze Cham die ik was !
zijn kale kruin aan 't gezelschap ontdekte ! en niet minder levendig
is my de herinnering van die wandelingen door duin en veld, als ik,
flu eens aan zijn hand hem bestormde met vragen, dan weder van
hem afdwaalde om hem „wonderlijke bloemen" of „mooie rupsen"
to brengen ; en hoe verrukt by was, toen ik hem eens, flat by van
Amsterdam buiten kwam, verraste met de Sphinx galii, of Walstroopijlstaart, eene hier to laude vroeger onbekende kapel, waarvan de
I) Reeds to Loenen verklaarde de postmeester, flat het rijtuig zes in plaats
van vier paarden hebben moest, ten laatste echter zich tevreden stellende
er maar vier to geven, mits men voor zes betaalde. Dit schijnt eene ongerijmdheid ; maar door vier paarden to nemen hoopte men altijd aan de
volgende wisselplaats een minder inhaligen postmeester to vinden ; terwijl
men, eenmaal zes paarden hebbende, ze altijd houden moest,
2) D . J, v. L., toen nog niet lang professor, had het in die dagen zeer druk
met het opstellen zijner colleges, en ging dikwijls terstond na den eten naar
zijn kamer om to werken . ,,Waar is de hond?'' vroeg eens iemand aan den
kleinen Ko, bij gelegenheid flat deze op zijn grootvader rondreed ; waarop
de knaap zeer deftig antwoordde : „de hond studeert ."
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rugs door my, als zevenjarig knaapje huppelend door het duin, op

gee! walstroo gevonden was . Een bewijs van het gewicht dat by
hechtte aan mijn vondst, was dat by zoowel de rugs als de kapel

die er van kwam, liet uitteekenen door den treffelijken bloemschilder
Van Os en in het bekende werk van Sepp 1 ) de beschrijving en afbeelding plaatsen. Dit was de eerste reize dat mijn naam voluit in

openbaren druk verscheen, en ik weet nog welke trots my vervulde
toen ik my zelven als den ontdekker van de Sphinx Gaul vermeld
en geprezen zag. Wie kan zeggen of de toen gevoelde hoogmoed
niet de eerste prikkel is geweest, waardoor mijn ijdelheid zich heeft
voelen aanzetten, om later mijn naam zoo dikwijls aan het publiek
op to disschen !"

Eindelijk vermeld ik nog jets, dat, hoewel op zichzelf onbeduidend, toch teekenend is voor J . v. L .'s hulpvaardig karakter
en sterk geheugen . Het was in den zomer van 1814 . De familie

was op het Manpad buiten, flat thans, na den flood van C . v . L .,
het eigendom van D . J . v . L . geworden was . De klelne Antje

v . L . las bij hare moeder de Geschiedenis van Jozef, door Hulshoff .
Aan het einde van het eerste flee! gekomen, zag zij tot hare

droefheid, flat het tweede zich niet op het Manpad beyond .
Wat to doen ?

De twaalfjarige Ko, voor wien lets gelezen to

hebben, hetzelfde was als het van buiten to kennen, weet raad .
Hij neemt een schrift en schrijft daarin uit het hoofd wat hij

van flat tweede deeltje onthouden had, neder, to zamen twee
en dertig bladzijden, in prettig verhalenden dialoogvorm tusschen
den meester en de kinderen, waarna hij nog eenige vertellingen

van eigen vinding over die kinderen ten beste geeft . „Ik heb

later," schrijft in 1858 J . v . L . op de eerste bladzijde van hetzelfde schrift, „misschien betere dingen geschreven, waarschijnlijk

geene, die nuttiger geweest zijn of waar ik na vier en veertig
jaren, flu my 't boeksken weer in handen komt, met meer voldoening op terug zie" . 2 )

Op de Latijnsche school maakte J . v . L . minder vorderingen
flan zijn vader gehoopt en verwacht had . Dat hij de oude schriji) J . C . Sepp, Beschouwing der wonderen Gods in de minstgeachte schepselen, of Nederlandsche Insekten, IV, 43 . -- C, v . L, had eene fraaie verzameling insekten.
2) Het schrift bevindt zich in het familie-archiet .
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vers reeds door middel van vertalingen kende en daardoor spoedig
meende to verstaan, maakte hem ongeschikt om het noodige
geduld en de noodige vlijt aan de grammaticale gronden to
wijden ; en het van buiten leeren van vragen over geschiedenis
of van geografische verdeelingen verdroot en verveelde den knaap
die reeds, hoe oppervlakkig en broksgewijze dan ook, veel meer
van de geschiedenis van menschen en volkeren wist, dan in de
klasse geleerd werd . Het meerdere dat hij wist, belette hem
aandacht to schenken aan het mindere dat hij niet wist en dat
noodiger voor hem zou geweest zijn dan dat meerdere ; en zoo
leerde hij per slot meer achter- dan vooruit en moest het aanzien dat medeleerlingen hem voorbijstreefden die veel minder
knap waren, maar beter hun werk deden . De task toch, hem
opgelegd, verveelde hem doorgaans en hij haastte zich die of to
raffelen en zich tot zelfgekozen arbeid to zetten . Dit alles maakte
zijn vader verdrietig en de zoon wederom was ongelukkig omdat
de vader bedroefd was . Oude herinneringen kwamen daarbij de
droefheid van D . J . v, L . vergrooten . Deze had namelijk in zijn
jeugd, op de Latijnsche school om den eersten prijs strijdende,
en wetende hoezeer zijn vader op zijn overwinning hoopte, een
tijdlang den min gunstigen staat van zaken voor hem verborgen,
meenende dat hij het verlorene wel zou kunnen inhalers . Toen
de leugen later uitkwam, waren de teleurstelling en het verdriet
zijner ouders natuurlijk dubbel zoo groot . Een volgend jaar was
hij gelukkiger, dock kreeg ten gevolge van het harde werken
en de overspanning der zenuwen de koorts, zoodat hij bij zich
zelven voornam, indien hij zelf eens vader mocht worden, zijn
zonen bij soortgelijken strijd meer op hun gemak to laten .
„Intusschen, zoo de waardige man", schrijft J . v . L . in het levers
zijns vaders 1 ) „ toen by voor 't eerst zelf een zoon op de Latijnsche
school had, een anderen weg dan zijn vader heeft willen inslaan,
het mocht hem maar half gelukken daarin to slagen . Wel poogde by
misschien zijn vreugd, wanneer ik een halve font op mijn mededinger gewonnen, zijn leedwezen, wanneer ik die verloren had, to
verbergen ; dock ten opzichte van my althands bleef die poging
vruchteloos. De angst die zijn gelaat overspreidde telken reize dat ik
t) I, bl . 9 .
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van de school kwam en by my naar den uitslag van den theca vroeg,
de weifelende toon van zijn stem, de glans van genoegen of de sombere blik die zich vertoonde al naar dat die uitslag gunstig was of
niet, dat alles kondigde to duidelijk aan, hoe by vooral niet minder
dan zijn vader er aan hechtte, dat ik „den naam van knapheid", ook
door my, als vroeger door hem, op de Fransche school verkregen,
zou handhaven en, even als hy, op de Latijnsche een glansrijk figuur
maken . Ongelukkig was ik voor my zelven tamelijk onverschillig op
dat stuk en mijn ijdelheid troostte my doorgaands met de gedachte
dat, zoo ik somtijds meer fouten in de themaas maakte dan mijn
gewone mededingers, ik hun in de meeste vakken (wat ongelukkig
niets tot het bepalen van den rang afdeed) verre vooruit was ; en, zoo
ik wenschte de eerste van mijn klasse to zijn, het was voornamelijk
omdat ik zag, hoe vurig mijn vader zulks verlangde en hoe sterk by
zich elke neerlaag aantrok die ik leed . Maar, wat al wederom ongelukkig was, juist dat besef werkte by my meer ten kwade dan ten
goede, en verre van my by den arbeid cooed en krachten in to boezemen,
bracht het my in een beangste en onrustige stemming lk was, juist by het
thema-maken nooit „op mijn gemak", en maakte dikwijlsfouten, die ik, min
bezorgd van geest, waarschijnlijk vermeden had . Ja ook ik leed schrikkelijk
zoo vaak ik naar huffs ging met de gedachte, dat ik een neerlaag to vermelden had : ook ik zocht die to verbloemen : ook ik bog mijn vader
voor in de hoop van het verlorene terug to winnen : ook ik moest dit
daarna met schaamte bekennen ; -- dock by het bewustzijn van het
verdriet, dat ik hem daardoor veroorzaakte, wist ik toen niet, dat ik
daarby zijn leedgevoel nog vergrootte door een oude wond weer open
to rijten ."
1k sprak zooeven van den zelfgekozen arbeid waartoe zich de
knaap na het afmaken van zijn schoolwerk zette ; het is niet
moeilijk to raden waarin die bestond : in verzen maken .
„En meent niet dat het kleine gedichten waren," zegt ons de schrijver .
„
Du goujon! c'est bien la le diner d'un heron
J'ouvrirais pour si peu le bec ! aux dieux ne plaise !
„Neen mijn geest was er bestendig op uit iets kolossaals voort to
brengen, 't zij een treurspel, 't zij een epos, liefst in vier en fwintig
zangen . Mijn geliefkoosde held was Alfred de Groote en ik kende
zijne geschiedenis als mijne eigene ; zijne lotgevallen zijn dan ook het
onderwerp van hetgeen ik als de eerste niet geheel onverdienstelijke
proeve van mijn dichtliefhebberij mag aanmerken . Van een treurspel
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dat zijn naam droeg bezit ik nog fragmenten, onder anderen een
alleenspraak welke, in navolging der manier van Vondel, de expozitie
bevat . 1 ) Van een heldendicht, merle Alfred tot hoofdpersoon hebbende,
waren drie zangen afgewerkt ; dan helaas ! deze raakte ik op treurige
wijze kwijt . 't Was in 't voorjaar : mijn famielje was buiten, ik alleen in
de stall, aan 't huffs mijner grootmoeder, aan de zorg overgelaten van
haar ouden knecht. Daar gebeurt het, dat ik op een dag mijn handschrift mis : vergeef s gezocht : nergends kan ik het terugvinden, en
het raadsel blijft my onverklaarbaar, tot ik eindelijk een papier, netjens
in 't rond afgeknipt om den bodem van een blaker voor smeervlakken
vrij to waren, met de vruchten van mijn beein beschreven vond ! Die
ondichterlijke knecht had mijn gandsche handschrift prijs verklaard !
De dienstmaagd van La Fontaine had ten minsten, toen zy dat van
haren meester tot papillotten bezigde, er nog een meer verheven
gebruik van gemaakt . 2)
Die alleenspraak van Alfred begint aldus :
De maan heeft dan allengs haar langen loop volbragt,
En 't lieflijk morgenrood vervangt den duistren nacht .
De zon begint weldra met luister op to klimmen
En zij verlicht alre~ de vurige oosterkimmen .
Hoe prachtig is haar gloed, hoe heerlijk is haar glans,
't Zij dat zij rijst of daalt aan 's hemels hoogen traps ;
't Zij dat zij dit gewest des morgens komt beschijnen,
Of dat ze in de Iersche zee des avonds gaat verdwijnen,
enz .
(Hs . Familie-archief.)
Het eerste bedrijf is voltooid, het tweede niet geheel .
1)

2) Toch waren er nog een paar zangen voor vernietiging bewaard gebleven (te zamen ongeveer negenhonderd regels) met de inhoudsopgave der
twaalf zangen, waaruit het gedicht bestaan zou . Zij zijn gedagteekend 1817
en in een dik cahier vereenigd dat thans voor mij ligt . Toen de jeugdige
dichter het overgeblevene een jaar later overlas, begreep hij zelf dat het
niet de moeite waardig was er verder jets aan to doen. Van het jaar 1815
dateert nog het begin van een gedicht op „Job", dat aldus aanvangt :
Boven 't stargewelf verheven, in het ongenaakbaar licht,
Heeft Jehovah zijnen zetel door alle eeuwen heen gesticht .
Daar bestiert de Alziende Schepper heel zijn groot, onmeetbaar werk ;
Daar regeert Hij met een oogwenk al wat leeft of waart in 't zwerk .
't Boor van heil'ge Cherubijnen past van daar op 't hoog gebod ;
Alles eert daar, alles looft daar zijnen Maker, zijnen God .

Hoogdravende regels voor een knaap van dertien jaren!
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„Nog vervaardigde ik, op de Latijnsche school zijnde, een vertaling
van het tweede boek der Aenels en eenige uitgebreide gedichten,
waarvan het tooneel in Schotland geplaatst was, en die op de leest
geschoeid waren der navolgingen van Ossian door Bilderdijk, in wiens
poezy ik eerst toen recht smack begon to krijgen . Vroeger was by
my niet klaar genoeg geweest . 1 )
„Aan een roman was ik op dien leeftijd ook al begonnen, waarvan
Jonker Frans van Brederode de held was . 2) Maar even als Plato zijn
vaerzen op 't vuur wierp, toen by ze by die van Homerus vergeleek,
evenzoo staakte ook ik mijn arbeid, toen ik den Ivanhoe van Walter
Scott in handers kreeg . Ook ik had in mijn roman een steekspel
beschreven ; maar ik zag eerst hoeveel daaraan ontbrak, toen ik die
heerlijke beschrijving van den pas d'armes by Ashby-de-la-Souche
gelezen had ."
Het spreekt van zelf dat het tooneel in die jaren door J . v . L .
niet vergeten werd en dat onderscheidene treur- en blijspelen,
zoo wel in proza als in verzen, door hem werden aangevangen
en niet zelden voleindigd, lk vond er reeds van het jaar 1813 . Twee
jaren later debuteerde hij als tooneelschrijver, hoewel dan maar
van een harlekijneballet 3 ), voor een uitgelezen publiek, bij gelegenheid van het huwelijk van zijne geliefde tante A . L . A . van
Winter met Jhr. W . van Loon .
i)

Deze gedichten zijn insgelijks bewaard en dragen den titel van „Lothmar"

en „Dathmol, gezang van Ullijn" . Bij het eerste schreef J, v. L, op lateren

leeftijd deze opmerking : ,,In dit dichtstuk heerscht een over 't geheel genomen goede toon, eene gepaste somberheid en aandoenlijke stemming . Hier
en daar zijn fraaie brokken, dock er komen to veel namen in ."
2)

Hs . Familiearchief. -- Eene andere schets uit de jeugd draagt tot titel :

,.De zeden der inwoners eener volkrijke stad gegispt" en beschrijft wat de

jongeling bij vroege ochtendwandelingen in de stad zijner inwoning opmerkte .
3) Op den omslag van het kleine schrift staat : „De mislukte minnarij

van Pantalon . Groot Ballet Pantomime in Vier Bedrijven, gecomponeerd door

de jongeheer J . van Lennep ." - Medespelers waren o, a . J, v. Naamen, H,

Nolthenius, J . H. Carp, Jos . van Eik, E, v . Vollenhoven, enz . -- Als titels
van andere, door J . v . L, in zijn jeugd geschreven stukken, noem ik, behalve

eene vertaling van Hamlet : Alphonso, Ameleia, De Gierigaard, De praatzuchtige barbier, Rudolf of de toren van Falckensteyn, Bato, stamvader der

Batavieren (Treurspel in verzen van :756 regels) en De trouwe vrienden,

een blijspel dat door den schrijver met zijn vrienden J . Bruyn, L . Sundorf,

w.

Methorst, J, en A . Flout werd opgevoerd .
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lk kan de verzoeking niet weerstaan hier een stuk van een
langen brief van het jaar 1817 in to lasschen, aan diezelfde tante
gericht, die zich toen op de hofstede „Schaerwijde" to Zeist
beyond, vooral omdat daaruit zoowel de vroolijke, dolle aard
van den knaap als zijn vlugheid in het opeenstapelen van spreekwoorden blijkt . J . v . L . was toen op het Manpad .
't Jaar 1817 der gewone Tijdrekening,

van het jaar der geboorte van kleinen
Jan 1) het eerste.
Lieve, allerliefste Tante!!!
Toen ik uw vriendelijke brief aan Antje las (want Antje heeft
dezelve niet verbrand, zooals je wel hebben wildet) toen dacht ik
(want een mensch is toch altoos vol gedachten) ik mag ook wel eens
een klein kattebelletje aan mijne waarde, zeer geliefde, WelEdgeb .
Tante schrijven . l k dacht, hoe eer hoe beter, en daarom neem ik
heeen de pen op om zoowat op het papier to krabbelen ; als ik je
een raad schuldig ben, schei dan maar direct, cito, illico, stantepe,
d'abord, aanstonds, zonder verwijl, sine mora uit, want er staan
eigenlijk niets als zotheden in deze geheele redenatie . Nu ter zake .
Gij zult wel weten dat Oom Sylvius 2) de laatste dagen in 't geheel
niet wel geweest is, en dat hij in plaats van Zaterdag, Maandag buiten
komen zal ; ten minste wij hopen het zoo . Grootmama 3 ) en Juffr .
Wageli 4) komen vandaag of morgen ; de heeren Elout 5) zijn onze
eenigste logeergasten ; die deftige heeren hebben zich Vrijdag laten
ekzaamieneren . Vrijdag ! ja dat was een groote dag voor jongen en
ouden . Toen is ook de WelEdgestr . Jongenheer Booreeeel fan Augelandre 6 ) geeecsaamyneered geworden met de voornoemden door papa
en pr. Bosscha om studiosi to worden . En fog meer . Toen is onze
1) Jhr . Mr. J . W . van Loon, de oudste zoon van Mevrouw van Loon, geb .
28 Dec . 1816, was lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en overleed in 1876 .
2) Cornelis Sylvius v. L ., jongere broeder van D . J, v . L., geb.1779 . gest.1821 .
3) Mevrouw de Wed . C, v. L. Zie de foot op blz . 36.
4) Zie blz . 38 .
5) Jacob, Arend en Pieter Elout waren groote vrienden van J, v . L., gelijk
hun vader, toen Commissaris-Generaal in de Oost, later Minister onder Willem I,
het van D. J . v. L. was .
6) Jhr . Mr. W. Poreel van Hogelanden, president der Tweede Kamer en
Commissaris des Konings in Noord-Holland . Waarschijnlijk sprak Mademoiselle Perroud dien naam zoo vreemd uit .
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groote Brom-Hausie 1 ) geweest en 1k heb twee, neen drie preize gekregen, en een oraasie gedaan ; N .B . ik heb ook van grootmama een
mooije paurdeveuille gekregen van Russisch leer, waarin een inktkoker,
enz. was, en een velletje postpapier kon, met nog een klein bordenvuiltje voor de brieven van het meisje dat ik zal hebben en en attendant
van al de mooije, aangename, lieve aartige meisjes die mij schrijven
zullen .
Wel a brobo van brieven, het is waarlijk mooi dat je niets schrijft
van je kleine Jan in die geheele brief aan Antje . Denk Je dat ons die
jongeling gansch niet scheelen kan ? en van je WelEd . Hgeb . Heer
gemaal, of is die geheel en al uit het hoofd geraakt ? - Hei, ha,
stil mijn pen, daar had ik haast iets gezeid . Able dieble duble, dat
zeit Antje dat ik moet schrijven . Dat is Hoog Snogroblisch, eene
Oostersche taal, die alleen gij en Antje begrijpt . Nu, als ik er knorren
over krijg, ondank is des werelds loon ; een profeet is niet geacht in
zijn eigen Vaderland, maar ik denk maar : beter een saletjonker als
een gek, 99 saletjonkers honderd gekken . Ja, als 't kalf verdronken
is moet men de put dempen ; dock lees deze brief alleen ; die de koe
toekomt, vat haar bij de horens ; ik word geen ambtschrijver ; 12
ambachten, 13 ongelukken ; de kruik gaat zoolang to water tot ze
breekt ; en mij zal je niet tot andere gedachten brengen, al kon je
kallen als Brugmans, ik meen niet de Advt. Je kunt het toch wel
branberen ; men kan nooit weten hoe een koe een hags vangt ; dock
beroem je niet to veel ; hoogmoed komt voor den val. Wacht maar,
men kan geen appelpent makers en beschuit tegel(k . Elk vischt op
zijn getij. Oom v . L . slentert mee als de waard van Bielefeld, dock
het komt er op een turfje niet op aan als men in 't veers is ; elk
huisje heeft zijn kruisje ; ik denk wel dat je eens hier komen zult,
men roept zoolang Paasschen totdat het komt. Ook hebben ze op
Scharwijde en Voorland alleen niet het regt u to bezitten, elk regeert
in zijne maand ; zoo veel hoofden zoo veel zinnen ; gelijke monniken,
gelijke kappen . Ais ik tijd had kwam ik jou rein een visite doers,
maar veel verhuizen kost veel bedstroo. Ik zou naar mostaard rieken .
Wel voorgaan doet wel volgen . Maar niemand zal mijn koffer kruyen .
En dan denk ik weer : als er een schaapje over den dam is, dan
volgen de anderen . Als je deze lange brief uit hebt en het appelmannetje komt om zijn geld, dan zeg je niet : mijn haan kraait koning,
dock ben je over den hoed, je bent ook over den staart ; nieuwe
bezems vegen schoon . Zwijgen verantwoordt veel . Patientie is goed,
t) Promotie, bij de overgangsexamens op de Latijnsche school .
I.

3
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kruid, doch wast niet in a11e hoven. Eilieve, zoo 't in Scharwijde
groeit, zend mij dan wat . Maar pluk het 's ochtends vroeg, want de
morgenstond heef t goud in den mond. 1k weet wel, dat je vroeg op-

staat : zoo het oude zong, zoo piept het kleine jong, zegt Vader Cats .
't Wil al muizen wat van katten komt. Doch, helaas 1 het ei wil altoos
w yzer zijn dan het hoen . Maar ik merk dat ik hier en daar een spreekwoord heb geplaatst ; dat is bij mij ei en koek, scheering en inslag,
doch ik schei er uit
Die hooger klimt dan hem betaemt

Valt lager dan hij had geraemd .
Doch min peper is zoo goed als iou saffraan ; ledigheid is een
duivels oorkussen ; en wie lang soep eet wordt oud ; een spreekwoord
een waar woord . Jij zelt hem wel uitlezen, al is hij wat lang . Honger

maakt rauwe boonen zoet, maar Bedrog, als je de brief in 't vuur
gooit, loont zijn meester, en 't kwaad komt uit, al zouden de raven

het uitbrengen . Och die tijden van vader Ohm. Dat was, is altoos
beter, al regende het honig. Te vroeg gedaan, to last bedacht, hee f t
menigeen ten vol gebracht . N .B . Geen spreekwoorden meer ; toujours
des perdrix, zei een Fransche biechtvader . . . .

Verder nog een paar bladzijden vol dwaasheden, waarna hij
aldus eindigt :
Juffrouw Perroud 1) zegt, dat Qom van Loon zal zeggen dat ik
zulke gekheid niet aan zijn vrouw moet schrijven ; last Oom V . Loon
maar praten ; ik heb je lang gekend voordat hij aan je dagt . Ja, zoo
zijn de m enschen . l k zal je bij nadere okkasie eens wat wijzer schrijven . N .B . lk zal 't wel laten . Nou, denken doe ik om je, vaerzen
maken ook.
Neen, eer zal Voorlands bass een pruik met krullen dragen,
Eer krijg je van je man, in plaats van zoentjes, slagen,
Eer vindt je jou orloge op 's Heeren weg weerom,
Eer worde ik weder wijs, eer worde ik doof en stow,

Eer zal onze ouwe Lijs met Mietje Bokken trouwen,
Eer neem ik in een dag meer dan vierhonderd vrouwen,
Eer plukt men in het veld 't achtvoudig klaverbiad,
Eer wandelt Hemn de Boer to voet naar de Amstelstad,
Eer houdt nog Arend op met Antje braaf to plagen,
Eer zal zij op haar rug een bundel waschgoed dragen,

i) De gouvernante van Antje v . L .
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Eer loopt op Schaerewijde een woudvos in den val,
Eer 1k, o Tante lief, u ooit vergeten zal .
J . VAN LENNEP .

P .S. Verscheur deze brief. De voorzichtigheid is de moeder van de

porseleinkast. De pot verwijt de ketel dat hij zwart is Vaarwel

Reeds vroeger had ik gelegenheid to vermelden dat J . v . L .'s
moeder niet sterk was . Sedert jaren leed zij aan een kwaal,
waarvoor de kunst geen raad scheen to weten . Plotseling, op
tijden dat zij volkomen gezond scheen, overvielen haar benauwdheden, die haar voor eenige oogenblikken geheel buiten zich
zelve brachten . Zij rees dan op van haar stoel, smakte met den
mond en sloeg zich voor de borst als iemand die naar lucht
verlangt. Doorgaans, althans in den aanvang, ging het toeval
weer voorbij na het drinken van eenige teugen water - waartoe
er altijd een tinnen kroes gereed stond, want glas beet zij aan
stukken - en het gebruiken van eenige pepermuntjes, waarna
zij geen herinnering hoegenaamd had van het voorgevallene . Die
ongesteldheid, to lastiger omdat zij haar gewoonlijk in de kerk,
in den schouwburg of op andere openbare plaatsen overviel,
werkte nadeelig op haar gestel en kreeg meer en meer een ernstig
aanzien . Den 22sten Oct . 1816, toen D . J . v. L . zich to Amsterdam
beyond, ontving hij een expres, hem door zijn schoonzuster van
Orsoy gezonden, die op het Manpad logeerde, en hem berichtende,
dat zijne vrouw door eene benauwdheid overvallen was, die
ditmaal niet als gewoonlijk weder was geweken, en nog bij 't
schrijven voortduurde . De bezorgde echtgenoot haast zich een
rijtuig to bestellen en met den geneesheer naar buitente rijden, dock
op 't Manpad gekomen, vindt hij zijn geliefde vrouw op het
doodbed uitgestrekt . Zij was uit haar toestand niet weder ontwaakt
en reeds vddr het afgaan van 't bericht overleden, zonder afscheid
to kunnen nemen van een dergenen die haar dierbaar waren .
~De flood mijner lieve moeder, toen ik nog slechts veertien jaar

oud was," schrijft J, v . L. was een onherstelbaar verlies, vooral voor

een knaap als ik, met een sterke gezondheid, opbruisend bloed en
eene verbeelding die steeds op het kookpunt verkeerde . Hoe vele
dwaasheden, die mijn onbedachtzaam en lichtzinnig karakter my deed

bedrijven, had hare moederlijke zorg misschien weten to voorkomen !
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Mijn vader was de zachtste en vriendelijkste van alle raadslieden,
maar hoe meer eerbied ik koesterde voor zijn deugd en strenge plichtsbetrachting, des to meer vreesde ik hem to bedroeven door hem mijne
verkeerdheden to belijden ; en dan, er zijn fouten, die men slechts
aan zijn moeder belijdt ."
Het was voor J . v . L . een voorrecht dat hij, wanneer de
Latijnsche school in het najaar weer begon en de familie nog
op het Manpad was, bij zijn grootmoeder van Lennep ') in stall
kon logeeren en een vriendelijk tehuis vinden . Het was van daar
dat hij in September 1818 een berijmden brief aan zijne taste
van Loon to 's Graveland 2) schreef, waarin hij vertelt hoe hij
de dagen doorbrengt .
Hoe zit ik naar een brief van uwe hand to wachten 1
zoo begint hij zijn gedicht, waarna hij den vurigen wensch uitspreekt our, kon het zijn, nog eenigen tijd in haar gezin to vertoeven ; immers :
Ik ben niet averechts der 's Gravelandsche jeugd ;
'k Heb in dat oord, 't is waar, bevallige vriendinnen,
Die ik in lang niet zag, dock wenschte weer to zien .
En schoon mijn hart getrouw slechts eene kan beminnen,
Mag ik aan meer dan eene oprechte vriendschap bien ! 3)
Helaas, hij heeft thans gees tijd voor zoo aangenaam een
logeerpartij, want :
i) J.

V . L . teekent ons het beeld van deze lieve vrouw in het Leven zijns

vaders (IV, 246) : „Zy was een der laatst overgebleven types dier schoone
en statige matronen uit de i8e eeuw, wier manieren en kleedij zy tot aan

haar dood bewaarde . ., majesteit, als ik zelden bij een vrouw heb ontmoet,
dock getemperd door eene bevalligheid, die sours jets kinderlijks, altijd iets

innemends en hoogst beminnelijks had ." Zij overleed, het hoofd gesteund
in J . V . L .'s arm, 4 Mej 1827 .
2)

Zij was toes to Hilverbeek, eene buitenplaats thans aan Jhr . Six van

Vromade toebehoorende en bewoonde later des zomers de hofstede Schaep

en Burgh, insgelijks to 's Graveland, flu het eigendom van Jhr . Mr. W . G. Dedel.

3) „Ik was toes," schrijft J . v . L, vele jaren later in eene soot bij boven-

staand gedicht, „doodelijk verliefd (zooals de zestienjarige jongeling verliefd
is) op Miss C . M

eene der beminnelijkste, schoonste en volmaaktste

meisjes nit deze stall . De „bevallige vriendinnen" wares de Baronesses

Snoui;kaert van Schauburg."
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'k Zie in het stadsgewoel mijn dagen medestroornen ;

Zoo sleept de maalstroom vaak het weerloos hulkje voort .
'k Sta op wanneer 't mij lust . Vaak vindt om hallef zeven
De -nijvere ambachtsman mij geeuwend op de straat .
Doch als ik mij somtijds ga in den tuin begeven,

Sla ik de buurt eens ga en hoe die 't bed verlaat ;
Meermalen (zonder jok, gij moogt mij vrij gelooven)
Kleedt zich een meisjen aan voor 't opgehaald gordijn .

Dan klim ik op een boom en gluur en kijk naar boven,
En denk : . . . och vensterbank, dat gij zoo hoog moest zijn !
0, die guit!

Daarna onder het genot van „Indiens geurgen

rook" naar school . Doch het gebeurt ook vaak dat de Rector,
om bezigheden, des morgens vrij of geeft.
Dan blijf ik in mijn bed en last violen zorgen,
Tot dat het schel metaal reeds tien geslagen heeft .
Op school worden de lessen nog eens doorgekeken tot de

Rector komt .

'k Zie, is de beurt aan mij, 't geheugen mij ontbreken,
En sta daar en herkaauw, versoezeld en verstomd . 1 )
Bij het „expliceren" herleeft hij .

middagmaal .

Thuis gekomen, wacht het

Aan 't eten dan ! Geen mensch hoeft mij die kunst to leeren ;
Ik ruil geen goeden disch voor 't goud van de Pactool .
'k Ga daadlijk na dit maal mij aan de kunsten wijden,
Of slenter wat in 't rond, verkwanslend mijnen tijd .
Dan komt mij de avondstond met rasse schreen verblijden,
Dan wacht mij enkel vreugd en blijdschap wijd en zijd .

De Schouwburg lokt mij, en daar andren steeds betalen
i) „Hoewel ik anders over 't algemeen een vrij goed geheugen heb,"
merkt de dichter daarbij op, „zijn er twee dingen die ik nimmer heb kunnen
onthouden : data en Latijnsche hexameters . Ik heb nooit het rechte gevoel
voor de klassieke po~zy gehad, ofschoon ik aan haar, wat de vorming van
mijn smack betreft, oneindig veel verschuldigd ben ." Toch maakte hij later
jarenlang deel uit der Commissie, belast met het beoordeelen der Latijnsche
gedichten, voor den prijs „Hoeuftt",
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Weet ik dier mildheid dank en heb vermaak voor niet .
1k kom bij Bruyn 1 ) ( wanneer hij niet bij mij komt) malen,
Wij juigchen dan to zaam en voelen geen verdriet .
'k Ga sours bij Latham of bij Meinertshagen twisten ;
Hij roemt Lord Byron 2) hoog en ik mijn Bilderdijk .
Dan fangs een omweg naar huffs en oorlog verklaard aan de
bessen en garnalen, waarna Cats of Vondel ter hand wordt genomen our daaruit aan de dames voor to lezen, tot Morpheus
wenkt .
Zoo vloeit mijn tijd dan heen gerust en wel to vreden ;
En komt somtijds een zorg ontrusten mijn gemoed,
1k wacht een korte pons ; het heden wordt verleden
En 'k zie met nieuwe vreugd de toekomst to gemoet 1
Met deze filosofische gedachte, die wel niet nieuw, maar toch
goed uitgedrukt is, eindigt de jeugdige dichter zijn brief .
De „dames", aan wie hij voorlas, waren zijne grootmoeder en
Mejuffrouw Jeanne Wageli, die, in 1783 als Zwitsersche gouvernante zijner twee dochters bij C . v . L . aan huffs gekomen, na
den vroegen flood dier beide meisjes als juifrouw van gezelschap,
of liever als vertrouwde vriendin bij Mevrouw v . L. gebleven

was . Zij was een vrouw van bijzonderen aanleg en geest, fijnen

smack en uitgebreide kunde, aan wie zoowel D . J . v . L . als zijn
zoon J . v . L . voor hun vorming zeer veel to danken hebben gehad .
Vbbr haar komst ten huize van C . v. L . had zij reeds veel gereisd en vrij wat van de wereld gezien en o . a. een jaar bij
Cagliostro aan huffs gewoond . Zij was grondig bekend met de
Fransche, Engelsche en Duitsche literatuur, maar vooral in de
eeuw van Lodewijk XIV voelde zij zich volkomen thuis . „Indien
de brieven van Mevrouw de Sevigne verloren waren geraakt",
schrijft J . v . L ., had zy ze uit haar geheugen weder kunnen
t) Jacob Bruyn, destijds reeds student, was toen zijn boezemvriend . Hij
maakte in die dagen een menigte drama's en romans, waaraan J, v . L, hem
hielp, terwijl zij disputeerden over de verdiensten van de beide beste actrices
van dien tijd : Mevr . Grevelink en Mevr . Kamphuyzen .
2) Byron had toen juist zijn „Corsair" uitgegeven . Latham was een
Engelschman en Meinertshagen een Amerikaan .
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dikteeren . Ik geloof niet dat er een persoon uit de omgeving
van den grooten Koning ware to noemen, waarvan zy niet de
geschiedenis tot in de kleinste byzonderheden wist . Zeer dikwijls
heb ik haar over zulke punten ondervraagd, en nooit bleef
zy my het antwoord schuldig . Tot in hoogen ouderdom bleef
haar geest jeugdig, en haar gezelschap even aangenaam als
leerzaam ."
Het is zeker niet to veel gezegd dat J . v . L., die door geboorte
en opvoeding de hand reikte aan twee zoo geheel verschillende
generaties, die van het ancien regime der 18e en die der 19e
eeuw, veel van de grondige bekendheid met die 18e eeuw en
van de voorliefde voor het ancien regime, dat hier en daar in
zijn werken doorstraalt, aan den omgang met Mejuffrouw Wageli
verschuldigd was . 1)
In 1819 verliet J . v . L . de Latijnsche school met een tweeden
prijs en eene oratie in Latijnsche verzen, de laatste aan wier
moeizame samenstelling hij zich schuldig gemaakt heeft. Het
lange gedicht ,,de immoderatis hominum cupiditatibus" werd met
behulp van den rector, Dr . Bosscha en een „gradus ad Parnassum"
vervaardigd . De noodzakelijkheid van beider hulp deed hem
i)

Hij leidde haar onder den naam van Mejuffrouw Stauffacher in de

inleiding tot zijn „Ferdinand Huyck°' en de „Vertelling van Mej . S." bij het

publiek in . In dit laatste verhaal vermeldt J, v . L . den invloed dien zij op
zijn vorming, vooral als schrijver, gehad heeft. ,,De veelvuldige lotswisselingen, die haar levensloop gekenmerkt en haar in kennis gebracht hadden

met aUerlei belangrijke, ja beroemde en hooggeplaatste personen, hadden
haar gelegenheid verschaft zeer veel, en haar heldere blik had haar geholpen

veer good to zien en to hooren ; terwijl haar ijzervast geheugen, gepaard aan
vlug vernuft en fijnen smack, haar in staat stelden, wat zy gezien en gehoord
had met heldere, levendige en bevallige kleuren weer to geven : ja, ik heb
niemand gekend, uit den omgang met wien men beter op de hoogte kon
geraken van karakters, gewoonten en begrippen der vorige eeuw . Ik voor
my heb althands omtrent dien tijd vrij wat meer van haar geleerd dan uit

eenig boek ." Jets verder volgt uit den mond van Mej . S, eene lofrede op de
i 8e eeuw, eindigende met deze woorden : „En noeme men nu die toenmalige

maatschappij oppervlakkig, onbeduidend, futiel, al wat men wil ; ik voor my

weet dat zy honderd malen beschaafder, wellevender, aangenamer en vermakelijker was dan de hedendaagsche, en onze jonge heeren zouden er menige

les en goed voorbeeld aan kunnen nemen ." Mej . Wageli overleed in 1834 op
83 jarigen leeftijd .
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klaar beseffen

dat

het maken

van Latijnsche verzen zijn

zaak niet was, en tevens het voornemen opvatten zich geheel
aan de Vaderlandsche poezie to wijden,
I)

')

Hij maakte ook een Hollandsche vertaling van het Latijnsche gedicht,

waarvan hij zelf getuigt, dat zij, op eenige goede regels na, nog slechter
was dan het oorspronkelijke!

Ilet 1Tanpad`in 1773 (vonrvijde) .

Naar teekeningen van

Het Manpad in 177 ; (achterzijde) .
H . KEUN, in het bezit van den heer K .

CAN LENNEI .

II .
1819 1824.
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Liefde verwinnet al.
VONDEL.

Tweede huwelijk van D. J . v . L .
Reis door Belgie .
J . v . L.
student. - Kennismaking met Bilderdijk. -- Verandering in zijne
politieke gevoelens . -- Tweede refs in Belgie . -- Brieven aan Amersfoordt . --- Doctoraal examen to Leiden . - Voetreis door Noord-Nederland
met D . van Hogendorp . -- Liefde tot Henrietta Roell .
Promotie .
Huwelijk .

Den 28sten April 1819 hertrouwde D . J . v . L . met Anna Catharina
van de Poll, dochter van Mr . Jan v, d . P., Lid van Gedeputeerde
Staten, die des zomers de hofstede Ipenrode, dicht bij het Manpad
bewoonde . ') Onder de feesten, die aan de bruiloft voorafgingen,
was ook eene zeilpartij in het stadsjacht, waarvan vooral J . v . L .,
toen pas student geworden, de aangenaamste herinneringen behield,
daar hij er haar voor 't eerst leerde kennen, die later zijne levensgezellin werd . Het gebruik om onmiddellijk na den afloop der
trouwplechtigheid op refs to gaan, bestond toen nog niet, en
zoo wachtte D . J . v . L ., bovendien zoo lang de colleges duurden
aan Amsterdam verbonden, voor het doen van een huwelijksreisje
de groote vacantie en den zomer af. Half Juli vertrokken de
jonggehuwden naar Belgie, waar zij vier weken vertoefden .
J . V . L . volgde hen eenige dagen later in gezelschap van zijne
tante, Mej . L . J . van Winter ; men vond elkander to Antwerpen,
van waar men gezamenlijk naar Gent, Doornik, Namen, Luik, enz .

i) Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren . Mevrouw v . L . overfeed in i 86o .
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vender trok . Uit de brieven, door J . v . L, op deze refs aan zijne
zuster Antje geschreven, neem ik hier en daar jets over ;
Woensdag 21 July, Gorinchem . Wij vertrokken om negen ure met
de eigene paarden mijner Tante . Het reisrijtuig was zeer volgepakt ;
mijn goed, dat van den koetsier en eenige kassetten en gereedschappen
vulden de zitbank ; de koffer welke voor onze voeten op een kant stond,
was met Tante's goederen opgevuld . Boeken, landkaarten, trommels met
boterhammen, hoededoozen, enz . enz . staken in den bogchel van 't
rijtuig en in de ledige gaten . Aan den Duivendrechtschen Brug die
herbouwd wordt, traden wij er uit en kwamen dien zonder ongeluk
over. Op den Abkouderweg zagen wij de korenvelden door de muizen
verteerd en geheel uitgeroeid, daar wij die dieren bij menigten voor
ons nit zagen stuiven . . . .
Gent, Zondag 25 July. Gisteren, na het dejeune, maakten wij ons
reisvaardig om (van Antwerpen) naar Gent to trekken . Hiertoe moesten
wij de Schelde over, dock daar de rijtuigen die alleen voor 9 ure
over mogen trekken, hadden wij die vooruit gezonden en kwamen
zelve achteraan . Wij reden door Beveren, St . Nikolaas en Lokeren,
een schoon dorp waar alle menschen gelukkig en weltevreden schijnen,
terwijl al de jonge vrouwen tusschen Beveren en Gent er knap en
welgedaan uitzien. Wij hadden in de courant gelezen dat de Koning
gelijkertijd met ons to Gent zou komen en er dus gala spectacles,
mats de cocagne en illuminatie wezen zouden. Te Gent gekomen
vroegen zij onze passen en bezigtigden die . Zij konden zich niet verbeelden dat ik geen emploi nosh metier had . . . .
Van middag kwam de oude heer Hye 1 ) ons afhalen om ten zijnen
huize de intrede des Konings to zien . Deze was zeer fraai en met
zeer veel gejuigch verzeld . Vooraf gingen eenige helbaardiers, een
detachement soldaten, eene menigte matroozen met de vlag, twee
geharnaste menschen met het wapen van Gent, gens d'armes, de
koets des Konings, die van den burgemeester en vervolgens de andere
rijtuigen . De Koning scheen papa to herkennen en groette ons herhaalde reizen . . . . Van avond om 9 uur ging ik naar de komedie, juist
toen het tweede stuk begon, dock bleef er niet lang. Ik zat alleen
van ons gezelschap in de balkon van den burgemeester met dezen,
een schepen en de heer Hye Jr . Naast ons was de loge des Konings,
dien ik door een gat in het schot gemaakt, zien kon . . . .
1) De heer Hye Schoutheer was een Gentsch vriend en getrouw correspondent van D . J, v . L . (Leven van D. J, v. L. IV, 31, enz .)
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Dinsdag, 27 July, Doornik . Van ochtend verlieten wij Gent en reden
door een heerlijke landstreek naar Oudenaerde . Tusschen deze stall
en Doornik brak een pin uit de riemen welke ons rijtuig vasthouden,
waardoor wij eenigzins omzakten en genoodzaakt werden uit to stappen
en to wachten tot de postillon en Gerrit de schade hersteld hadden .
De postillon van Papa die vooruit reed, had ons geroep niet gehoord
en was dus uit het gezigt gereden . Te 8 uur, in de voorstad van
Doornik, brak het rijtuig weder. Nu hoorde ons Papa ; er werd eene
schikking gemaakt : Papa ging op den bok van zijn rijtuig zitten,
Tante en Mama er in, Pieter en ik bleven achter om Gerrit 1 ) en den
postillon to helpen . 1k hield het rijtuig met den disselboom als hef boom
op, Pieter stond voor de paarden, die hem, gelijk hij klaagde, als
Hollander niet verstaan konden, Gerrit en de postillon maakten het
rijtuig . 1n donker kwamen wij to Doornik ; ik liep achter het rijtuig,
toen een vrouw met licht mij aanpakte en om poortgeld vroeg, terwijl
de wacht tevens uitkwam, die ons voor bandieten aanzag . . . .
Namen, Zaturdag 31 July. Gisteren ochtend vertrokken wij van
Mons over een zeer hobbeligen weg, nu eens hoog dan laag, als de baren
van de zee . Wij ontmoetteden varkens, hetgeen, volgens het zeggen
van Pieter, ongeluk beteekent . Reeds hadden wij aan de eerste stations
gehoord dat de Koning Mons kwam bezigtigen en wij dus, to Anderlee
komende, geen paarden vinden zouden ; ook waren deze, toen wij er
kwamen, voor Z . M. besteld, Wij moesten dus geduldig wachten tot
de Koning kwam en met zijn paarden naar Charleroi rijden, wij, d . i.
Gerrit, Pieter en ik, daar mijne Ouders en tante reeds vroeger hadden
kunnen vertrekken . Om kwart over vijven kwam Z . M . vergezeld van
twee caleches . In de eene zat de Hr. Fagel, die zoo dorstig was dat
hij eene kruik bier aan den mond zette en opdronk . Wij spanden
twee van de postpaarden des Konings voor ons rijtuig en reden weg .
Een eind voorbij Anderlee gaat de weg zeer steil naar beneden ; het
paard, waarop de postillon niet reed, begon to galoppeeren, en schopte
een der strengen stuk . Gerrit sprong van den bok, rolde, gelukkig
onbezeerd, in het gras en liep ons zoo hard hij kon na, terwijl wij
hollende den berg afkwamen . 1k wilde het portier openen om er desnoods uit to kunnen springen, dock Pieter die vreesde dat ik mij
kwetsen zou, hield mij bij den rok vast . Wij waren niet meer dan
een halven voet van den afgrond, maar de postillon hield de teugels
zoo goed vast, dat wij behouden aan den voet van den heuvel kwamen . Wij dronken een kruik bier voor den schrik en vonden to Chari) Gerrit en Pieter waren de beide reisknechten van het gezelschap .

44

STUDIETIJD .

leroi de andere reizigers die lastig gevallen waxen door dronken lieden
en een insolenten Leuvenschen student . Al die desagrementen kwamen
van de varkens die wij 's morgens ontmoet hadden ! . . .
Wij reisden dien avond door naar Namen, waar wij 's nachts om
drie uur aankwamen . Onderweg verdwenen de sterren van den hemel en
de morgenster kwam op, verzeld met goud en luister
en juigchte 't aardrijk toe na 't hol en aaklig duister, enz .
Dichter bij Namen gekomen, konden wij het landschap duidelijker
onderscheiden . Eensklaps lag de stall in al haar pracht voor ons, aan
den voet van de schoonste bergen die men zien kan, wier top flaauw
door het morgenrood verlicht was, terwijl een zacht windje den
uchttenddaauw van de berkeboomen schudde en een jong boerinnetje
de kudde uit den stal dreef . Dit alles, hoe schoon ook, belette ons
niet veel slaap to hebben ! -- Het duurde lang eer men ons aan het
hotel open deed, dat met al zijn bewoners in diepe rust lag . Terwijl
men onze kamers klaarmaakte, ging ik in de groote zaal, al rammelende van den honger en dodderig van den slaap, twee zeer lastige
gebroeders . 0 vreugd, ik vond een brood en speed er in de eerste
beweging van verwondering en aangename verrassing twee hompen
af, zoodat ik N .B . dien dag niets dap brood at. Men ging eindelijk
naar boven ; ik merle, wel besloten om de eerste kamer to nemen
die ik open vond, al lag er de Groote Heer in, lk trail ook dadelijk
in een vertrek, met de woorden : ,,cette chambre est a mop gre ; m'y
voici, j'y resterai," sloot de dear, gooide den sleutel uit het raam aan
Gerrit toe en wierp mij op mijn bed, terwijl ik hen buiten de deur
hoorde spreken : „mais ou le jeune monsieur couchera-t-il ? n'avezvous point de chambre pour lui ?" -- ,,Mail oui, celle-ci ." - „Mais
elle est fermee ; un monsieur etranger s'en est emparee ." - „Comment?
Hola, qui est la ?" - Motus . ,,Hola, ho !"
ik : „Hei !"
„0 't is
die malle Ko !"
lk sliep !
Doch ik wil niet verder voortgaan, de aanhalingen zouden to
lang worden ; met opzet nam ik niets over van zijn plaatsbeschrijvingen, de muses en kerken to Antwerpen, het Begijnhof
to Gent, enz . De kleine bijzonderheden over de wijze van reizen
kwamen mij belangrijker voor .
Aan het Athenaeum to Amsterdam in het voorjaar van 1819
als student in de rechten ingeschreven, ging J . v . L ., naar zijn
eigen getuigenis, op denzelfden verkeerden weg voort, waarop
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gedurende de leerjaren op de Latijnsche school had

begeven .
„Misschien werkte ik even zoo veel als een antler ; maar zelden

begaf ik my tot het werk, dat mijn plicht geweest was to verrichten,

weinig zag men my in de collegiekamers, maar des to meer in den
schouwburg of het koffiehuis, en ik verdeelde mijn tijd tusschen het

billard en de literatuur . De dictata der professoren ') liet ik rusten
om my met het schrijven van dichtstukken 2) bezig to houden, en in
de dispuutgezelschappen 3) legde ik my minder toe op interpretaties

van schrijvers of van wetten, dan op odes en aanspraken ter verwel .
koming van nieuwe leden of by andere feestelijke gelegenheden . Later
1) Die professoren waren o .a . : Van Swinden, Van Capelle, Van Reenen,
Van der Breggen, Den Tex .
2) Van die dichtstukken zijn nog vele in handschrift overig ; op enkele
heb ik later gelegenheid terug to komen ; een paar zijn in den eersten door
hem uitgegeven dichtbundel gedrukt .
3) J . V . L, was lid, later eerelid van de gezelschappen „Ingenium acuunt
artes, amicitiam alum" (I . A . A . A. A .) en „Vigemus Concordia" . In zijn
„Levee van Bakhuizen van den Brink" (Haarlem, 1885, V, blz. 114, volg.)
spreekt Potgieter over eerstgemeld genootschap en over den invloed dien
J, V. L, bij de keuze van voordrachten en studie-onderwerpen op zijn medeleden had, en betreurt het zeer dat met de notulen over 1818-21, ook de
gedichten ontbreken, die hij in dien vriendenkring ten beste gaf. „Intusschen
wat ontbreken moge," zoo gaat hij voort, „niet de blijken eens levenwekkenden adems door hem over bet weld der inheemsche letteren uitgegaan .
Wat na vast vijftig jaren overbleef van zijn werken in dien kring, als
effectief of als honorair lid, het is de roep eener jovialiteit als ten onzent
tot de zeldzaamste gaven behoort, het is het hem toegekende talent de t d
j5ropos, dat geen wedergade had . Wie die als hij, zoodra de hamer des
sprekers gevallen was, den gezelligen disch kruidde door beide boert en
scherts ? . . . Wie die er als hij naar streefde van den geest der Ouden, hem
meer bij erfenis dan door inspanning bedeeld, voor onze litteratuur partij to
trekken ? . . . . „I . A . A . A . A ." had in vergelijking met de zusterlijke vereenigingen, jets voor, als het de eerstelingen dier studentendichtjes hoorde,
(de Academische Idyllen) in welke zich geheel het gemoed, geheel de geest
van den zanger afspiegelde ; die alles beloofden wat zijn lang levee geven
zou ." - Wat de gedichten betreft, wier gemis Potgieter betreurt, ik vond ze in
het familie-archief ; de versificatie is los en gemakkelijk, dock zij zijn to lang
om hier over to nemen . Een er van is getiteld : „Redenen waarom ik niet
verhandelen kan", en behelst, in proza en po~zie, een aardige samenspraak
van den dichter met zijn genius .
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heb ik heel wat moeten werken our, ook maar gedeeltelijk, dien verloren tijd in to halen ." 1 )
Gelukkig kon hij vlug en goed werken, wanneer hij wilde .
Hij deed dan ook zijn examens op tijd en toonde in zijn later
leven een knap jurist to zijn . Die examens werden to Leiden 2)
afgelegd en het was ook daar dat zich eene geweldige reactie
in zijn politieke gevoelens openbaarde, als gevolg van de kennismaking met Bilderdijk .
» Tot dien tijd was ik," schrijft hij, „gelijk met byna iedereen op
de school als to huffs het geval was, opgevoed geworden in de liberale
begrippen van de 18de eeuw, volgens welke de broedermoorder
Timoleon, de kindermoorder Brutus en de vadermoorder Brutus als
de typen beschouwd werden van al wat voortreffelijk was . De vriendschap, door my aangeknoopt met sommige kweekelingen van Bilderdijk,
en eerlang de kennismaking met den grooten man zelven, brachten
i)

In October 1848 schreef J, v . L, uit Amsterdam, aan Prof . Van Assen

to Leiden, die geklaagd had dat de studenten zoo slecht werkten : „Dat er
geen liefhebberij onder de jongelui is, beschovw ik ook al als een der

noodlottige vruchten van het staatsexamen ." (Dit was in 1845 ingevoerd en
had in J, V. L, een warm bestrijder gevonden . Men denke aan zijn „Een

Staatsexamen in 1851", in den „Holland" van dat jaar .) „Men heeft zao
geblokt en gesuft our door dien brijberg heen to komen, dat men er de lief
hebberij door verliest en begrijpt, dat het flu tijd wordt zich wat to amuseeren .

Onze wetgevers hebben vergeten dat de Letteren enz . onder de Vrije kunsten
behooren, en dat zy niet een bloot middel behooren to zijn tot het verkrijgen

van tytels en posten, maar ook doel, tot veredeling des geestes" . (Gulden

woorden, voorwaar!) „Hier is het ook geheel anders dan in mijn tijd .

Vroeger hield men twee jaren kollegie in de literatuur en by mijn vader

sloeg niemand byna ooit over dan our ziekte : nu houdt men slechts'een jaar

Grieksch en Latijn, sours geheel geen historie of antiquiteiten en versloft de
kollegies nog . Toen waren hier vijf of zes gezelschappen, die alle weken

vergaderden en waar veel gewerkt werd ; flu is dit getal op de helft gereduceerd, men komt our de 14 dagen bijeen, en sours in 't geheel niet : en
met de studie ziet het er bitter uit . Ik was in mijn tijd ook nog al een

liefhebber van de pret en slofte wel eens ; dock de massa, b .v . Van Hall,
Van Persijn, Lijndrajer, Schade, Berg, Van Hamelsveld, Nijkerk, Asser enz .
enz, werkte dat het een lust was, en ik was een heele blokker, by onze
tegenwoordige jonge lui vergeleken ."
2)

Hij werd er ingeschreven 27 Sept .

2° honoris causa inscriptus ."

1820 .

„List . et jur, anno studiorum
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by my eene verandering to weeg, to grooter naar mate zy meer plotselings plaats had . Celijk alle nieuwe bekeerlingen werd ik een warme
zeloot van de partij, tot welke ik was overgegaan : en, vol verontwaardiging tegen mijn vroegere leermeesters die my, naar het my voorkwam,
omtrent alle punten van staatkunde en recht misleid hadden, trail ik
in heftigen ijver op om, a tort et a travers, het beginsel van de legitimiteit en dat van den absolutes regeeringsvorm to verdedigen, en
tegen alle liberalen en aristokraten to velde to trekken. De kampplaatsen, waar deze strijd geleverd werd, wares doorgaands de straks
genoemde studentengezelschappen, niet alieen gedurende de werkzaamheden, waar ik de begrippen, welke ik aanhing, in den vorm van
theses, en dus in min of meer zuiver Latijn, tegen de aanvallen mijner
makkers beschermde, maar vooral na het sluiten der werkzaamheden,
wanneer wy, om den haard gezeten, by pijp en glas, over de diepzinnigste politieke en theologische vraagstukken met krachtige opgewektheid redetwistten tot last in den nacht : en waarby het dezen en
genes wel eens ging als dies held by Ariosto, die, na het ontfangen
der doodwond, altijd even dapper door bleef vechten, omdat de
hevigheid van den strijd hem niet had does bemerken, dat by al
sedert geruimen tijd een lijk was . 1 )
„Mijne begrippen hebben ongetwijfeld, sedert ik voor een goede
dertig jaren dies strijd met mijn medestudenten voerde, eenige wijzigingen
ontfangen ; en toch moet ik oprecht bekennen dat zy, door al wat ik
in dies tijd heb zien gebeuren, meer bevestigd das geschokt zijn
geworden ."
Men kan zich voorstellen met welk een genot J . v . L. naar de
vurige, wegsleepende taal van den meester luisterde, en de grijsaard
zal wederkeerig met welbehagen het oog op den dichterlijken
jongeling hebben does rusten, van wien hij voor het bewares
i) Een vertaling in verzen van Byron's treurspel „Marino Faliero", door
J, V . L. in 1821 vervaardigd, werd door hem aan Bilderdijk voorgelezen
en door dezen hier en daar verbeterd . „Treffend was my," schrijft de
dichter in de inleiding tot dit werk (bl . 14) „de gelijkenis van Falieroos
toestand met die mijner lievelingshelden, Floris V, Maurits, Willem III :
van het yolk van Venetien met de burgerijen van Nederland, eveneens
sevens het hoofd van den Staat tegen hare kleine dwingelanden opgestaan :
in de Venetiaansche Patriciers hervond ik Velzen en Woerden, de Hoeksche
en Loevensteinsche partijen . . . . Was het wonder dat my de lust bekroop
om het stuk to vertalen en, als een nieuw argument van mijn gevoelens,
mijnen vrienden voor de voeten to werpen,"
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en voortplanten zijner, hem heilige grondstellingen zooveel mocht
verwachten . 1) D . J. v. L . echter, wien „excessen", hoe ook genaamd,
niet konden behagen, vond die vurige bewondering van zijn zoon
voor den zonderlingen Bilderdijk minder aangenaam . 2)
Nooit zijn de vereering en liefde van J . v . L. voor den grooten
dichter verflauwd . Na Vondel, die de eerste en hoogste liefde
van zijn hart had, bleef Bilderdijk de eereplaats in dat hart
behouden . In 1832, kort na des grijsaards flood, gaf hij zich
moeite om een gedenkteeken voor hem to doen oprichten 3) en
i)

Dr . Byvanck heeft ons van het privaat-college van Bilderdijk over

de Vaderlandsche Geschiedenis, in 1817, een aardige beschrijving gegeven

in zijn „De Jeugd van Isaac da Costa" . (Leiden, Van Doesburgh, 1894, I,
bl. 78, volg .)
2)

Hij schreef 24 Ju1i 1821 aan Falck (Levee van D . J. v. L. IV, 212) :

„Kurt gij Bilderdijk niet als Professor pla.atsen op een der zuidelijke Academi~n ? Het is niet goed, flat hij to Leyden de Studenten in paradoxale
gevoelens van Ultra-Royalismus of Monarchismus van goddelijken oorsprong

opwiegt, en de oude quaesti~n van Maurits en Oldenbarneveld, Willem II en

Amsterdam, Willem III en de beide De Witten wederom opwarmt . Er is

daardoor reeds partijschap geboren aan welke to goeder ure de vacantie paal

en perk gesteld heeft . Vreemd is het, zoo als hij de jongelieden wegsleept .

Twee of drie bezoeken bij hem hebben mijn zoon reeds tot een proselyt van
hem gemaakt, en schoon ik op zijne jaren liever zie, flat hij in flit, dan in
het tegenovergesteld exces valle, zoo behagen mij echter geene excessen, hoe
ook genaamd ."

3) Dit moest echter zeer stil in zijn werk gaan ; eerie annonce kon niet
geplaatst worden, daar anders zoowel J . v. L.'s naam als die van Bilderdijk
aan verguizing van kwalijkdenkenden zou worden prijs gegeven ! (Brief van

J, V. L. aan Wap, 22 Maart 1832 .) - Wap antwoordt daarop o .a. het volgende
(d .d . 27 Maart), uit 's Bosch : „Uwe, mij waarde Letteren zijn herwaarts
gezonden, omdat ik hier eenige dagen voor zaken bij 's Princen Hoofdkwartier

mij bevind . Ik bee tot alles bereid, wat strekken kan, om mijnen vereeuwigden Boezemvriend in 't Vaderland to huldigen, ten spijt van den geest
der eeuw, die zoo schermt met liberaliteit in alles en voor alles, maar

inderdaad geene gevoelens duldt dan de hare ; en, och God, welke ? . . . ." Hij wilde 200 circulaires doen verzenden, waarbij minstens f 20 gevraagd
werd, maar enkel aan de vrienden, de ingewijden . „Van flat schuim des

yolks, waartegen de Zalige altijd zoo to kampen heeft gehad," zouden geen
bijdragen warden aangenomen . (Alsof zij die dachten to geven !) - Het gedenk-

teeken moest aere j5erennius zijn en er moesten een aantal beeldhouwers, architekten, geleerden en dichters bij to pas komen . . . . „En waar zal't staan ? Te
Amsterdam natuurlijk !

Maar waar in de stad ? Ik hoop niet in de Kerk, om

STUDIETIJD .

49

vijf en dertig jaren later, reeds zelf ten grave neigende, klonk nog
zijn dichthulde ter eere van den grooten bard : 1 )
De gouden luit van Vondel klonk niet langer,
zoo ving hij aan . Wie zou thans het nagelaten panel zich toeeigenen ? Jaar volgde op jaar en menig zanger zong, maar het
was de melodie van Vondel niet . In 't eind trail een jongeling
op die de vlammende oogen naar het erfstuk van den onvergetelijken
dichter heensloeg.
Straks ving hij aan en deed hij klanken hooren
Vol harmonie, welluidend, krachtvol, rijk ;
En Neerland riep : » Ziet ! Vondel is herboren ;
Een Vondel is gekeerd in Bilderdijk ."
Een Vondel, ja, maar die op eigen vlerken
Omhoog steeg fangs een nieuw en glansrijk spoor,
En, bij zijn vlucht naar ongekende perken,
Zich nooit voor 't oog in nevelgrauw verloor.
Dan komen de eigen herinneringen :
'k Heb, toen ik 't eerst mij in zijn Rijk dorst wagen,
Hem als Monarch op dichterlijk gebied,
Naar plicht mijn hulde en manschap opgedragen
En 't leengoed hem verheven in mijn lied . 2)
Die jonglingseed, zoo plechtig hem gezworen,
Aan 't hart ontweld, geuit met luiden mond,
Heeft nooit bij mij als man zijn kracht verloren
En 'k blijf hem trouw in 's levens avondstond.
duizend redenen, ook U bekend . (Vid . Bilderdijk zelf op ondersch, plaatsen .)
1k zal er heden met Oranje over spreken, die zeker me~werkt ." - Maar er
kwam niets van, zooals ook Carbasius aan J . v. L . uit den Haag voorspelde,
die hem tevens schreef in die stad geen enkelen edelrnoedigen vriend van

Bilderdijk to kennen, die iets voor zulk een gedenkteeken zou over hebben .
1) Bij gelegenheid der plaatsing van een gedenkteeken in hzt huffs waar
Bilderdijk van 1786 '95 to 's-Gravenhage woonde . (M. J. Visser, Den Haag,
1867) .
2)

Bij de uitgave zijner „Academische Idyllen" in 1826 .
I.

4
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1n tot het lest verweer ik nimmer moede
Mijns meesters recht op Vondels glorietroon,
En lack met al wie machtloos in zijn woede
De tanden wet en stomp knaagt op zijn kroon .

Hoe hartelijk zou hij zich verblijd hebben in de Bilderdijkhulde van 1906!
De vrienden van J . v . L., zelven discipelen van Bilderdijk, die
hem bij den dichter inleidden, waren waarschijnlijk Isaac da Costa 1)
en Dirk van Hogendorp, zoon van Cijsbert Karel . Later zal ik
meermalen gelegenheid hebben op zijn omgang met deze beiden
terug to komen . 2)
In 1820 en '21 werd weder een uitstapje in Belgie gemaakt .
In een brief van J . v . L . aan zijn vader vind ik over laatstgemelde refs het volgende
i) Aan Da Costa zond J, v . L, in Mei 1821 een gedicht, waarvan de eerste
coupletten aldus luiden (Hs. Familie-archief)
Als 't vurig denkvermogen
't Verhitte brein doet zwellen,
Dan komt zich voor onze oogen
Een tal van beelden stellen,
Gevormd door hooger macht ;
Dan zweeft aan 't stof onttogen,
De geest naar 's heniels bogen
Met onweerstaanbre kracht .
Dan ruischt van gloed bevangen,
De maatgalm meer dan immer
En tarten onze zangen
Den stouten kunstbegrimmer
Met cooed ten kampstrijd uit,
En 't menschdom, vol verlangen,
Blijft aan 't getokkel hangen
Der fiks gestemde luit •
Dan zijn wij waarlijk dichters
Bij 't rijzen onzer toonen :
Dan mensch- en aardverlichters
Dan ware godenzonen .
2) Andere academievrienden van J. v . L . waren o, m • Boreel, Lijndrajer,
Schade, Sundorff, Du Quesne .
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Brussel, Zondag 12 Aug. Den zesden aten wij bij den Heer Elout, r)
waar wij met opene armen ontvangen werden, den dag zeer aangenaam doorbrachten en ons zeer verheugden de goede vriendinnen
weder to zien ; des avonds zagen wij de comedie in het park, waar
men onder anderen „une visite a Bedlam" en „le gastronome sans
argent" speelde. Den volgenden dag (Dinsdag) reden wij naar Waterloo .
De H .H . J ., P . en A . Elout zaten met de tantes 2) in de caleche, terwiji
ik den trein to paard verzelde . Onder weg vonden wij twee gebroken
reisrijtuigen, waarvan het laatste aan den Heer Van Lynden van
Lunenburg behoorde, die met zijne dochters vooruitwandelde. Even
voor Waterloo overviel ons een geduchte regenvlaag, die mij en mijia
ros door nat maakte en eindelijk in eene schuur deed vluchten, waar
ik een beter weder afwachtte . Wij dronken koffi to Mt . St . Jean,
wandelden het slagveld rond, zagen de Belle Alliance, de Hougoumont,
de opgerichte naalden, enz ., waarna wij in het terugkeeren de kerk
to Waterloo zagen, met grafteekens en opschriften vervuld
Woensdagochtend verzelde ik tante Gonne naar Vilvoorde, met de
H .H . A ., P . en M, Elout . Met veel belangstelling bezagen wij het
correctiehuis, dat alleszins bewondering verdient door deszelfs voortreffelijke inrichting . Het bevat tegenwoordig vijfhonderd vrouwen, in
lange zagen aan alle mogelijke handwerken harer sekse bezig gehouden ;
hare slaapplaatsen zijn klein en net ; zij slapen twee aan twee, behalve
de zieken, welke naar aard der ongesteldheid gezamenlijk groote vertrekken bewoonen . Vele flier vrouwen waren nog zeer fraai, hadden
nog papillotten en krullen in 't haar, en blanketsel op de wangen ;
weinigen slechts sloegen de oogen neder of gaven neerslagtigheid to
kennen . Dezelfde inrichting welke omtrent de vrouwen standgrijpt,
heeft ook plnats bij de mans, waarvan de handwerken insgelijks
geregeld zijn . Sommigen zijn timmermans, anderen metselaars, wevers,
hoedenmakers, smids, koks, schoen- en kleedermakers, kastenmakers,
ketellappers, ja zelfs rijtuigmakers ; zij hadden zeer fraaie rijtuigen
vervaardigd, waarvan eene landau voor den Minister van Justitie ; de
hoedenmakers toonden ons den hoed van Prins Frederik, wien zij een
nieuwen hadden aangeboden, waarop hij den zijnen gelaten had . Wij
aten bij den heer Elout. Ik was fraai gekapt . 's Middags deed ik eene
liefdesverklaring aan Cootje, 3 ) werd aangenomen, en ging des avonds
met haar naar de comedie. Tante G . en Arend E . verzelden ons,
i) Elout was toen Minister en volgde Willem I van den Haag naar Brussel .
2) Mej . Hillegonda (of Gonne) van Orsoy en Mej . Lucretia Johanna

(Keejans of Kreejans) van Winter (later Mevrouw Six) .
3) De dochter van den heer Elout .
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Men speelde les Plaideurs (zeer slecht) Milton (vrij good) en een
ballet La Kermesse (zeer laf). Den dag daaraan brachten wij maar
yes uren met ons drieon in de winkels door, tot groot genoegen van
Tante G. en mij . . . .
Vrijdag 10 dezer reden wij naar Boisforts, ik weder op mijn knot
achteraan . Wij wandelden er veel. Thuis gekomen, verkleedde ik mij
en ging mijne opwachting bij mijn aanstaande maken, voor dewelke
ik patroonen van zakdoeken teekende . Ons afscheid was teller . . . .
Gisteren kwam Arend Elout bij ons in hot hotel eten . Aan tafel hoopte
ik bevrijd to zijn van de marchandes de modes, dock met moor geweld
dan ooit kwamen zij ons relanceeren en mij opjagen . Het geleek veel
naar eene processie om dezelve to zien aankomen en vertrekken !
Ik ging naar de comedie en zag eenige vodden zeer slecht spelen .
Wellington was er .
Van ochtend gingen wij alle vier de kerk bezoeken, waar de Heer
Paauw eene predikatie deed, welke de Tantes zeer fraai en stichtelijk
vonden, dock aan Arend en mij tamelijk winderig en oudbakken
voorkwam . De Koning was er met Prins Frederik .
Dinsdag 14 Aug . Namen. Zondagmiddag waren wij bij Prins Aug .
van Aremberg, die ons zeer vriendelijk ontving en vole schilderijen
woes . Daarna reden wij naar de Allee Verte, welke, opgepropt met
rijtuigen en menschen, een zeer aangenaam schouwspel opleverde .
Prinses Marianne reed er door, ook de Hatsvelden, waarvan de eene
zin in mij heeft (de mooiste namelijk) en mij reeds vaak heeft
nageoogd ! Tot last in den nacht werden wij met koetsiers, knechts,
marchandes de modes, naaisters, borduurders, schoenmakers, kantenmaaksters, horologiemakers, bloemenmakers, juweliers, hoedenmakers
en lintenventers bestormd, welke allen kwamen pecuniae causa . Ik
betaalde . - Wij sliepen . - Gisteren, klokke acht, verlieten wij Brussel
in twee rijtuigen, en reden over Gemappe naar Namen, waar wij aan
hot hotel d'Harscamp afstapten . Ook Wellington logeerde daar. Hij
had de fortification gelnspecteerd en kwam terug om to eten, begeleid
van de staf, zijne officieren en een gedeelte der schutterij met derzelver
muziek die den ganschen avond op de plaats speelde, terwijl hij en
wij aten . Heden ochtend om vijf ure vertrok hij
Een vriend, met wien J . v . L . in die jaren veel omging was
J . Amersfoordt, koopman to Amsterdam en verscheidene jaren
ouder dan hij, die met zijn drie zusters wroonde, waarvan eene
later huwde met den heer Archibald van de Poll, en de beide
anderen, Martha en Keetje, ongehuwd bleven . Hij was een zeer
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kundig, ') uiterst deftig en ondichterlijk 2) man, die veal las en
gaarne over theologische verschilpunten debatteerde ; daarbij
zeer kerksch en in staat eene preek, die hij gehoord had,
van a-z op to zeggen ; ook wilt hij van alle Amsterdamsche
predikanten den datum van hun intrede met hun intreetekst to
noemen . Hij was van de ouderwetsche school, die den godsdienst eene plichtmatige en betamelijke zaak achtte . Wanneer
wij in een zijner brieven lezen : „Hoe helderder het Licht das
Evangelies ons verstand opklaart, hoe nauwgezetter wij aan dat
Licht onze gedragingen toetsen en waardeeren, zooveel to gelukkiger en rustiger leven wij . Eerbied en Hoogachting voor Jesus
is onze plicht, maar ook de Bron van al ons Heil", dan begrijpen
wij, dat hem de ontluikende vriendschap van J, v . L. voor Da Costa
niet aangenaam kon zijn . Daarbij gaf hij zich telkens al de „airs"
van een mentor en bestrafte J, v . L . over elke gepaste of ongepaste
uiting van levenslust, hetgeen den vaak dartelen en lichtzinnigen
jongeling, al nam hij hat meestal goad op, niet altijd aanstond .
Amersfoordt was ook zeer licht geraakt en meende altijd door
J. v. L. koel behandeld to zijn, ook wanneer deze er geen aanleiding toe had gegeven, zoodat de brieven der beide vrienden
gedurig vol zijn van verwijten en plechtige betuigingen dat de
vriendschap niet langer zoo kan voortduren . Veelal was hat
J. V . L. die de zaak dan wader in orde bracht en aan de brieven
voor eenigen tijd den ouden hartelijken toon terug wist to geven .
De vriendschap tusschen deze beide, in bijna elk opzicht zoo
geheel verschillende mannen, bleef toch tot Amersfoordts flood
voortduren ; in later jaren ging J . v . L . elken Donderdagavond,
na de vergadering van hat Instituut, bij zijn vriend en liens
beide zusters een paar uur doorbrengen . Van Martha A . hield
J. v . L. hat meest ; zij was verstandig en buitengewoon ontwikkeld, en toen zij in 1858 overleed, was hij diep bedroefd . 3)
1)

J . v . L, beschrijft hem in een brief aan J . tar Gouw van 2! Oct . 1867,

als een van de knapste menschen die hij in zijn leven gekend had, die

nooit - en vooral niet als 't op historische feiten aankwam jets vertelde,
flat hij niet heel zeker wilt.
2)

In een zijner brieven aan J, v . L . lezen wij : „Schrijf mij uwe dank

beelden over alles wat gij maar wilt, al ware hat in verzen, hat zal altijd
bij mij welkom zijn - kan ik starker spreken i "

3) J, V. L. schreef 3 Oct . 1858 aan zijn zoon Maurits : „lk ban bitter
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Tlians wil ik eenige uittreksels uit hun correspondentie 1 ) van
die dagen laten volgen
J . V . L . aan J . Amersfoordt ; (zonder datum) . . . Ik ben zeer verheugd, waarde vriend, dat gij ten mijnen opzigte zoo opregt en
welmeenend hebt gehandeld, door mij ronduit to zeggen wat u in
mij tegenstaat ; gij geeft mij hierdoor het sprekendste blijk dat uwe
vriendschap voor mij onbaatzuchtig en regtschapen is, en dat gij
een wezenlijk belang in mij stelt, iets dat tegenwoordig helaas !
onder de hedendaagsche vrienden zoo schaarsch plaats heeft . Nu
ter zake en ter mijner verontschuldiging . Ik ben misschien die laatste
keer wat to ver gegaan in mijne uitdrukkingen, dock ik ben een losse
jongen, die kalt en revelt wat hem voorkomt, zooals u bewust is .
Maar gespot met dood en eeuwigheid heb ik niet . . . Wel verre dat
mlj de denkbeelden dood en eeuwigheid schrikken doen, verkwikken
zij mij altijd en geven mij de streelendste vooruitzichten ; niet omdat
ik eene groote plaats hier boven denk to verdienen (want mij zal veel
kwijt to schelden en to vergeven zijn) maar omdat ik oordeel dat het
altijd beter zijn zal dan hier beneden, waar ik dagelijks alles gekker
en slechter zie . . . .
En flu vaarwel . Zoo gij hierna bij mij weder iets to berispen of to
bedroefd over den dood mijner vriendin Martha Atnersfoordt. Toen Ko van
de Poll my, voor 14 dagen, is komen vertellen dat zy ernstig ziek was, ja

hoogst zorgelijk, heett my dat geheel onverwacht bericht zoo ontzet, dat ik
na zijn vertrek wel een uur lang op mijn kamer heb zitten schreien als een
kind . Veertig jaren bijna heb ik haar gekend en haar altijd dezelfde bevonden,

even bekwaam, even hartelijk, even zorgvol en zich zelve ter wille van

anderen vergetende . 1k geloof niet, dat er tusschen twee lieden van verschillende sexe een inniger en tevens refiner genegenheid kon bestaan dan tusschen

ors . Mama plaagde haar altijd, dat Van Lennep in hare oogen geen kwaad

kon doen . 1k heb to Brussel (J . V. L. was daar voor het congres) geen
Hollandsch dagblad willen inzien, uit vrees van er het doodsbericht in to

lezen en zoo onbekwaam to worden voor den arbeid als onvatbaar voor het
gezellig verkeer. 1k ga straks naar Keetje ; hoe die het in haar ziekelijken
toestand stellen zal, weet ik niet . Zy kan haar trouwe zuster niet missen en
zal haar stellig niet lang overleven, lk ben bang dat ik my niet goed zal
kunnen houden
I)

."
Allerlei onderwerpen worden in die correspondentie aangeroerd . Wij

vinden er, naast uitvoerige verslagen van preeken, tekstverklaringen, boek-

beoordeelingen, besprekingen over de Openbaring van Johannes, de Egyptische en Assyrische dynastie~n, den oorsprong van den wissel, enz. enz.
J. V. L . was in die dagen ook zeer kerksch en theologiseerde gaarne .

STUDIETIJD .

55

taken vindt, ik bid u, geen medelijdeti, handel immer even ronduit
met mij, en gij zult steeds dank behalen bij hem die zich noemt,
Uw erkentelijken vriend,
J, van Lennep .
J . v . L, aan J . A .
Amsterdam den 17 Dec. (1821) . . . . Naauw
was ik de kindsche jaren ontwassen, of eene tederminnende Moeder
wend mij ontroofd : bitter trof mij dit verlies, op een tijd, waarin
ik zoo zeer hare leiding behoefde .
Naauw was ik een man geworden, of ik hechtte mij door de vurigste
liefde aan een beminlijk meisje . Zij voelde voor mij dezelfde hartstochtelijke neiging. `'Vij waxen alles voor elkanderen .
De wil van wederzijdsche ouders scheurde haar voor altijd van mij
af, en liet bij beiden eene wond na die nimmer geheeld zal worden . 1)
Nu gal mij de Voorzienigheid eenen vriend, op wien ik gerust
vertrouwen mocht ; ook dezen verlies ik
en ik tel nog geen
twintig jaren .
Zoo heb ik reeds vroeg de kelk des lijdens gedronken . Van u hing
het of mij dien laatsten teug to besparen . . .
De verloren vriend werd spoedig wedergevonden ; immers
Amersfoordt zendt aan het einde des jaars een hartelijken brief,
waarin hij zegt zijn vriend dank verschuldigd to zijn, zijn blijdschap uitspreekt dezen aan het H . Avondmaal to hebben gezien 2)
en met de oprechte betuiging eindigt dat bij hem slechts ,,zijne
Plichten dierbaarder en heiliger zijn dan zijne Vrienden" .
J. v. L . aan J . A . Van het huffs to Manpad 4 Juny 1822 . . . . Ja mijn vriend,
ales jacta est, zeide Cezar, toen hij de Rubico overstapte, (die rivier ofte
wet grensscheiding was zeker smaller dan de Amstel) en ik zeg het met
hem, want Zondagavond 9 Juny begeef ik mij naar Leyden om mij als
een onnoozele hats to laten overhooren en mijne les optezeggen . Meteen
hoop ik den Zaturdag daaropvolgende de promotie van mijn ouden
vriend J . Elout bij to woonen . . . Men is bezig een' nieuwen weg dwars
door het duin heen van Haarlem naar Zandvoort to graven . Dit doet
i) Gelukkig liep die zaak beter of dan hij toen dacht Later kom ik op

die vrijage terug.

s) J. v. L . was in het voorjaar van 1820 bij Ds. J. Teiss~dre 1'Ange als

lid der Waalsche gemeente aangenom,en .
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de armoede aldaar zeer verminderen, doordat er geene andere werklieden dan uit dit dorp genomen worden, en zij reeds bij de vijftig
in getal zijn. Ook worden die menschen, antlers zeer geneigd tot
luiheid en bedelarij, werkzaam en to vreden, daar hunne vrouwen de
vischnegotie met den ouden ijver doorzetten . -- Te Pinkster ben ik den
eersten dag niet naar de kerk geweest, uit hoofde dat ik de pinksterpredikatie van Ds . Hupkens van buiten ken, dock den tweeden dag
heb ik in de Heemsteder kerkbank ons huisgezin vertegenwoordigd,
en de verontschuldiging van Petrus wegens dronkenschap, zeer verkeerd en verveelend hooren uitleggen 1 ) . . . Ik ben in het schrijven
van dezen gestoord geworden door onze geburen van Meerenberg 2),
die mijne Moeder vaarwel kwamen zeggen en die wij terug gebracht
hebben . De avond was een der schoonste die ik gezien heb . Heerlijk
spiegelde zich de opkomende maan in het effen watervlak van den
Haarlemmer Meer, en verlichtte de witte zeilen van eenige voorbijgaande vaartuigen . Waar is het toch en ontegenzeggelijk, dat de
indrukken die ons de natuur, en vooral de schoone avondstond geeft,
onzen geest en ons hart hooger verheffen, ons eene aandoenlijke
stemming doen verkrijgen, en meer vatbaar maken voor de indruki) Het was toen nog Beets niet!
Over het algemeen krijgt men niet
den indruk dat de predikati~n van die dagen zeer boeiend waren ; in dit
opzicht zijn wij in ons vaderland vooruit gegaan, want er wordt oneindig
beter gepreekt dan toen ; trouwers men is, en terecht, niet met zoo weinig
tevreden . J. v. L. schrijft i8 Juli 1822 aan Amersfoordt : „Men beweert dat
to Haarlem geen nieuw beroep in de plaats van Scholting zal gedaan worden,
wegens de onbevolktheid der Stad ; dit zoude voor dezelve niet voordeelig
wezen, daar men er wel een goed prediker noodig heeft . Ik ben er in de
twee laatste jaren in geene Hollandsche kerk geweest, en zoo lang het aldaar
zoo slecht gesteld blijft heeft men geene kans mij er to zien" . -- Zes jaren
later, (28 Aug. 1828) lezen wij in een brief aan denzelfden : „L .l . Zondag zijn
wij to Haarlem to kerk geweest, spetiaal daarom to Haarlem, omdat de
Gouvernante mijner zusjens in de Fransche K . ging . Wij trokken naar de Groote
bij Ds. Klippink ; deze predikte volgens loffelijke Haarlemsche gewoonte, als vervolgstof II Corinthen VII :12-16 (Eilieve sla dit eens na !) Om uit die tekst lets
to halen, moet men een genie wezen : en dat is Ds . K . niet . Hij predikte
1 °. hoe eene welgestelde gemeente zijn moet ; 2°, hoe eene welgestelde gemeente
de blijdschap des leeraars is . - Dit liep vrij schraal af, gelijk gij wel denken
kunt. 's Mans voorafspraak en voorgebed was bijna geheel op rijm als b .v . :
Wil nog vele dagen voegen - Vol genoegen - Bij des konings levenstijd,
enz ." (Men herinnere zich dat Willem I 24 Augustus jarig was .)
2) Eene hofstede, schuin over het Manpad gelegen en destijds toebehoo .
rende aan den Heer J . A, van Lennep. -- Zie ook blz . 22 .
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selen van bet goede en bet schoone . Nuttig mogen de bespiegelingen

zijn, maar bet hart blijft er koel bij ; misschien moet bet niet warm zijn,
om wel to oordeelen en to onderscheiden, maar zijn dit de eenige
wegen om beter en wijzer to worden? Misschien ja, maar deze vallen

veel gemakkelijker, indien zij door een zekeren graad van gevoel
verzeld worden . . . .

In den zomer van datzelfde jaar deed J . v . L. een achtdaagsch
voetreisje door Gelderland, met zijne vrienden Van Persijn, Berg,
Deutz en Willink . In onze dagen van fietsen en automobielen
weet men bijna niet meer wat wandelen is ; dat de jongelieden
bet toen verstonden, blijkt uit de dagmarschen die ons vijftal
maakte . Aan Amersfoordt, die bet uitstapje met den naam van
„tijdverknoeien" had bestempeld, gaf J . v. L . in een brief van
17 Juli een kort dagverhaal . Den eersten dag ging men tot
Naarden met de schuit en liep van daar over Laren, Eemnes,
Baarn en Soestdijk naar Amersfoort . Op dezen tocht kon de
schrijver van ,,Ferdinand Huyck" indrukken voor de wandeling
van zijn held opdoen ! Den volgenden dag kwam men tot Apeldoorn en bezichtigde bet Loo, daags daaraan liep men naar
Arnhem, en den daaropvolgenden eerst naar Dieren en vervolgens
terug naar Rozendaal . De tocht ging verder naar Nijmegen, waar
onze reizigers op bet Valkhof den tempel bezichtigden waar
Julius Cezar, volgens bun geleider, de mis bediend had! en
daarna naar Tiel, vanwaar men per rijtuig Utrecht bereikte en
verder per vliegschuit 1 ) naar Amsterdam terugkeerde . 2),
t)

Een vliegschuit was met twee paarden bespannen en ging dus, in ver-

gelijking met de gewone trekschuit, zeer snel .
2)

In een anderen brief, uit Leiden geschreven, meldt J . v . L . als terloops :

„zooeven kwam Van Hogendorp uit Amsterdam aanwandelen ." Dat zouden

onze hedendaagsche studenten niet licht meer doen ! - Toen J. v. L . zelf,
nog student zijnde, eens van Amsterdam naar bet Manpad wandelde, reden

hem even voorbij Halfweg drie zijner vrienden achterop, die hem uitlachten,

dat hij to voet moest gaan. Jets later kwam een boerenwagen met twee flinke

paarden bespannen, dienzelfden kant uit . J, v. L, verzocht den boer zich
onder bet stroo to mogen verbergen en haalde hem, voor een fooi, over, bet

eerste rijtuig voorbij to rijden . Groot was de verbazing der vrienden, toen
zij, to Haarlem aankomende, J . v. L, voor bet koffiehuis van Peters aan de

Amsterdamsche poort, rustig zagen zitten, met een lange pup in den mood . „i ioe
ter wereld kom jij bier?" -- „Och," was bet antwoord, „ik ben de bijpaadjes
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Den 9den Aug . 1822 schrijft J . v. L . van het Manpad aan J . Amersfoordt o . a . het volgende
. . . .1k ben nogal gevorderd in het nalezen omtrent mijne stof, 1 )
dock ik zal mij spoedig nieuwe grondstoffen moeten verschaffen . De
boeken beginners mij to ontbreken en de gestadige verwijzingen tot
en aanhalingen van en beroepingen op anderen (zooals Doming
Berkhout zeidt) noodzaken mij die anderen ook eens in to zien .
Gelukkig zijt gij, die een goed geheugen en een rangschikkend en
logisch oordeel hebt, dock ik (och arm) vergeet het eene als ik het
andere gelezen heb en verval in twee uitersten . Of namelijk 1° . ik
vorm mijn oordeel van to voren en geloof daarna den schrijver niet
als hij het niet met mij eens is ; of 2° . ik geloof dengene die het laatst
door mij gelezen is, en dat is nog erger, dewiji het de gewoone font
van . . . stommelingen is . Echter ben ik wijs genoeg om niet uit to
kramen hetgeen ik pas gelezen heb als vruchten mijner eigene diepe
overdenking (zooals sommigen u en mij bekend wel eens doers) maar
ik vermijd zooveel ik kan over de stof die ik behandelen wil to
spreken, uithoofde van de bemoeialligheid der meeste menschen, wier
gevoelens, indien zij ze uiten, mij door hunne tegenstrijdigheid nog
meer in dan nit de war helpers . De vooringenomenheid geeft doorgaans aanleiding tot dezelve en doet hen daardoor de zaken in een
verkeerd licht beschouwen . Hiervan een voorbeeld in een ander geval .
Laatst was ik aan eene schilderij bezig, waarin eene rivier kronkelde .
Mijn vader vond dezelve to hoog, mijne moeder to blaauw en de
gouvernante van mijne zuster to dalend . Ik veranderde er niets aan,
maar liet den volgenden dag dezelfde schilderij zien en vroeg of het
niet beter was . Mijn vader vond nu de rivier veel lager, mijn moeder
veel blaauwer, en Mejuffrouw Perroud veel hooger dan den vorigen
dag. Vervolgens besloot ik geen raad meer to vragen . . . namelijk
omtrent die schilderij . . .
J. V . L . aan J . A . 4 Sept . '22 . . . Hebt gij ook lets nopens Da Costa
gehoord ? Men verhaalt hier dat hij Christen geworden is, en we!
Protestantsch .
J . Amersfoordt aan J . V. L . 16 Sept. 1822 . . . Men spreekt hier van
uw bezig zijn aan uwe Dissertatie ; voor eenige weeken reeds hoorde
rk er van : Dissertatie, promotie, meerderjarigheid enz . enz. werden
geloopen". -- J. v. L . kopicerde hier jets, eenmaal door Falck gedaan, en

waarvan hij het verhaal - zeker, als knaap uit liens mond had opgevangen .
(Brieven V . Falck) .

i) Hij was -toen aan - zijn dissertatie begonnen .
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zeer fraai aaneengeschakeld . Op alles was gerekend, behalven op uw
Kinderhart en godsdienstige Beginselen ; ik heb gezwegen, gelijk ik
altijd doe als dit punkt wordt aangeroerd, en gelijk ik zal blijven
doen zoo lang Gij het niet antlers wenscht . Gisteren heeft vriend W .
mij verhaald dat Gij aan uwe Dissertatie bezig waart . Hij wilt het
zeker, zeide hij, van zijn vriend D . Alewijn . 1 ) Gij schijnt dus van uw
plan van geheimhouding to hebben afgezien ; intusschen waarde Vriend !
weest bedachtzaatn op alle uw Paden . . .
J . V. L . aan J . A ., van het Manpad 30 Sept . 1822 . . . Het is geen

genie, geen poezy eenige regels op elkanderen to doen rijmen, eenige

aangename schilderingen ten toon to spreiden, eenige welluidende
klanken to doen hooren, neen iets meer hoort er toe om dichter to
zijn . De dichter moet leeren, moet bestraffen, moet loven, moet voorspellen . Zoo was David, zoo was Jesaias, zoo de profeeten . Zoo waren
ook eenige dichters der heidensche oudheid ; maar zij tastten slechts
in het duister naar een godlijk licht, dat zij beseften, maar niet kenden .
Wij kennen en eerbiedigen dat licht. Wee dus hem, die den van God

hem ingeblazen geest miskennen of ontheiligen durft . De poezy moet
de inspraak, de uitvloeijing van het hart zijn, de wederkaatsende
spiegel van het innerlijk gevoel, zoo niet, het is slechts eene aaneen-

i)

Mr . Dirk Alewijn stierf in Januari 1838 ; hij was een vriend van J. v . L .,

even als Cornelis Alewijn, de Commissaris van Publieke Werken to Amsterdam .
Toen deze in Mei 1839 overleden

was, schreef J . v. L. aan zijn vriend

A. Veder : „Ik ben recht verdrietig over den dood van mijn vriend Alewijn,

den Comm . der publ . werken . Weinige menschen heb ik gekend, die zulk

een helder inzicht, zulk een vernuftig en schitterend oordeel bezaten : schitterend namelijk niet in woorden, maar in werken . Ware by meer bestendig

gezond gebleven en had by mede- in plaats van tegenwerking bij ons kleingeestig bestuur gevonden, by zoude bij langer leven Amsterdam tot eene fraaie
stad gemaakt hebben ; en nog zijn de verbeteringen talrijk en voortreffelijk,

die zijn genie er geschapen heeft . De man was geen uur dood, toen een der
raden my toevoegde : „ja, voor zijn familie is het een verlies, maar voor de

stad eene verlossing. Hy was altijd sukkelend en men had niets aan hem ." --

„Ja," zei ik, ,,hy was sukkelend en gylieden hebt hem den nekslag gegeven .

Hy zal moeilijk to remplaceeren zijn ." - „Oho, tien, honderd voor een, zegt
de regeering ." --- „Ja, alledaagsche, middelmatige menschen, en die verlangt

men ook ; want een ambtenaar die meer genie heeft en zijn speciaal yak
beter kennen wil dan zijn EdelAchtbare bazen - boe! die kan niet dienen

."
Ba! men wordt misselijk van zulke menschen, die terugdeinzen voor alles
wat zich boven den lagen kring verheft, waar zy in zweven, wat zeg ik ?

flodderen of liever klodderen."
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schakeling van akkoorden, waaraan de harmonie die alles in werking
brengt, ontbreekt .
Wien is het vermogen der dichtkunst onbewust ? Zonder de fabelen
van Amphion, op wiens snarenspel Thebe zich zelve opbouwde, van
Orion die de dolfijn naar zich toelokte, van Orpheus, wiens harmonie
het gedierte en zelfs de planter volgden, to teller, weet men hoe een
schimpdicht van Archilochus zijn vijand zoo ontstak, dat hij zich
verhing, hoe Tyrtaeus' krijgszang Spartes jeugd dermate ontstak
dat zij verwinnaar bleef in een strijd, waarin zij zoo vaak verslagen
was geweest, hoe het maatgeluid van Timotheus Alexander drong
Persepolis in vlam to zetten en ontelbare voorbeelden meer, to veel
our hier to noemen .
Is dit het vermogen der dichtkunst, verachtelijk is dan hij, die dezelve
misbruikt ; maar ook prijzenswaardig hij die dezelve tot het heilig doeI
waartoe dezelve geschikt is, besteden durft . Zoo doet b .v. Da Costa.
Bij hem is de poezy geen accessorium, geen bijwerk ; neen zijne
gansche ziel is dichtkunst, al wat dezelve uitstort zijn dichterlijke
spranken, al zijn het juist niet altijd rijmen . Hij heeft zijn post nedergelegd, begrijpende dat hij niet bestemd was op zulk eene wijze de
maatschappij van nut to zijn . Wanneer ik in de stall kom, zal ik u
zijn opdracht aan W . van Hogendorp en zijn vers aan A. Capadose
later lezen, en gij zult den waardigen man nog beter leeren kennen
dan al mijne beschrijving zoude doer . Uw verschil van redelijke en
zedelijke overtuigingen is misschien bij hem minder gepast dan het bij
andere Joden zijn zoude . Gij moet de Portugeeschen, de eigenlijke
stam van Juda, die naar hun begrip sints onheuchelijke tijden onvervalscht in Portugal geleefd hebben, niet met de andere Joden verwarren . Genen hebben van ouder tot ouder hun geslachtlijsten
bewaard ; zij zijn wel sours our godsdienst verdrukt, maar steeds
vermogend, adelijk en gezien geweest . De latere zedekunde, de verlichting van dezen tijd heeft dus op hen minder kunnen werken,
minder verandering kunnen to weeg brengen ; zij bleven gehecht aan
het geloof hunner vaderen, juist daarom omdat dat geloof gezuiverd
was van zoovele wanbegrippen, die hunne geloofsgenooten, de latere
Joden, bleven koesteren, Da Costa flu heeft naar zijne grondbeginselen een afkeer van den geest der eeuw, ver dus dat de hedendaagsche verlichting hem bekooren zoude, ware dezelve eerder in
staat geweest hem terug to houden van zijn voornemen tot onderzoek .
Dan, hij onderzocht, omdat hij vermoedde dat, waren de philosopher
en spotters logenaars en boozer, de godsdienst, door hen aangevalien
en die hun zoo kloek weerstand bond, naspooring verdiende . Het
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spreekt van zelfs dat hem a priori het godlijk licht niet zal getroffen
hebben : hij mag zelfs aan zijn gevoel, aan zijne neiging voor Christus
en zijn evangelic geen plaats gelaten hebben, aleer zijn rede overtuigd was dat hetgeen hij zoude geloven waarheid was . Maak flu zelve
uwe gevolgtrekking op .
Gisteren is hij, naar ik verneme, gedoopt . 1) H . v . d. Poll, die
naar Leyden gegaan is, zal u hiervan misschien we! jets m elden . l k
verlang zeer omen nieuwen geloofsgenoot den naam van broeder to
mogen geven .
Een plan om mijn werken aan mijn dissertatie geheim to houden
heb ik nooit gehad . l k vind het niet noodig een jaar of anderhalf
lang met den vinger op den mond to loopen en dan eensklaps to
roepen : jongens! komt kijken ; daar heb ik eene dissertatie of ! Alleen
is de stof aan weinig menschen bekend . Maar het is natuurlijk dat
als deze en gene mij kwam overvallen en mij met oude publicisten
omringd zag, hij argwaan en vermoeden omtrent mijne oogmerken
krijgen moet . Laat de menschen in vrede praten ; gelukkig spreken
zij zich zely' nog we! eens tegen .
Misschien kom ik van de week de tentoonstelling to Amsterdam
eens zien . Zijt gij daar al heen geweest ? Of is u dat to ijdel ? . . .
In April 1823 moest het laatste examen to Leiden worden
doorstaan . Den 8sten van die maand schreef J . v . L . uit die stall
aan zijn zuster Antje
Lieve Zuster
Wij hadden gisteren, zoo als gij zult gezien hebben, vrij wat beter
weder op omen tocht dan het de vorige dagen geweest was ; onze
refs volbrachten wij met veel vermaak, deels pratende en zingende,
deels hombre speelende, waar ik voor een geheelen schelling mede
gerumeerd werd . Te halfweg Haarlem en Leyden aten wij carbonaden
en dronken een paar flesschen wijn . Te Leyden nam ik mijn intrek
in de Gouden Leeuw, vond vervolgens Boreel en Berkhout aan tafel
zitten en at met hen mede . Bij Du Quesne dronk ik thee met mijne
Amsterdamsche reisgezellen en grog daarna bij Bilderdijk, met wien
ik een paar uren zat to praten . Na in de societeit eenige potten
gespeeld 2) en wat gesoupeerd to hebben, grog ik naar mijne kamer
z) Dit was niet juist . Hij werd eerst 20 October gedoopt . De datum was
zeer stil gehouden en slechts aan de vertrouwdsten medegedeeld . -- Byvanck,
Jeugd van Da Costa, II . 230 .
2)

J . v . L . was een goed billardspeler ; later deed hij het elken middag
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en las mijn Code nog eens over, 'tgeen ik ook dezen ochtend, vari
zes ure dat ik opstond, tot negen gedaan heb . Toen kwamen Boreel,
Du Quesne, Lijndrajer, Nijkerk, Schade en Sundorff bij mij dejeuneeren
tot 11 ure, waarna ik met mijn mededoctorandi naar Professor Smallenburg ging, die beloofde spoedig ons to helpers . Te 1 ure wordt Schade
getenteerd en doet morgen zijn examen, Lijndrajer overmorgen en ik
Vrijdag . Verder is alles wel . Du Quesne, Lijndrajer, Schade en Sundorff laten u groeten. N . B . ik schrijf dezen brief bij Du Quesne .
Schrijf mij eens weerom hoe papa vaart enz . Mijn adres is bij den
Heer Elout bij den Heer Coebergh, apothecar op den Rijn .
Vaarwel,
t. t .

Uw zoete boertie
J . van Lennep .

Het examen liep goed af, zooals blijkt nit een brief van den
12den aan J . Amersfoordt
Gisteren morgen is mij het examen afgenomen, dat zeer goed naar
mijn genoegen is afgeloopen, zooals ook de verklaring der twee wetten
die ik heden morgen gedefendeerd heb . Den Heer Bilderdijk heb ik
over ons onderwerp gesproken, die mij vele nieuwe en aartige dingen
verhaald heeft . Ik ga dagelijks bij hem en leef zeer op mijn gemak .
De Heer Van Hogendorp is zoo even uit Amsterdam komen wandelen
morgen ga ik bij hem ontbijten . . . .
Dirk van Hogendorp was een jaar of vier ouder dan J . v . L .
Hij was in zich zelf gekeerd en uitte zich moeilijk . Misschien
droegen de schitterende eigenschappen van zijn broeder Willem
er toe bij om zijn geest neer to drukken . Er was niets ,,brillants" in hem . Voor poezie of kunst had hij geen gevoel, zijn
woorden vlotten niet op 't schrift, boeken konden hem niet
behagen ; het levers zag er voor hem uit als iets ernstigs en sobers,
waar slechts een gebod gold : de plicht tegenover het geweten . 1 )
Den 26sten Januari 1822 was D . van Hogendorp gepromoveerd op
eene dissertatie over de rechten van Willem I, den stadhouder,
in de societeit de Munt to Amsterdam en won meestal . Het geld, op die
wijze met potspelen verdiend, was hij gewoon voor een zomerreisje op
to sparen .

i)

Byvanck, De Jeugd van I, da Costa, I . 2io.
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op de souvereiniteit in het graafschap Holland . Het was in die
dagen woelig aan de Leidsche akademie ; professoren der juridische en literarische faculteit stonden vijandig tegenover Bilderdijk
en de oude dichter herleefde in dien strijd, als een paard dat
de krijgsmuziek hoort . De eerste vrucht der beweging die Bilderdijks ideeen, in 1821, aan de akademie verwekt hadden, was
eene dissertatie van Rau geweest 'over de monarchic als den
besten regeeringsvorm" . Het proefschrift van Da Costa, dat in
hetzelfde jaar volgde, en enkele filosofische en literarische
kwesties behandelde, hield niets aanstootelijks in voor de liberale
zienswijze der hooggeleerde heeren ; maar onder de stellingen
achter zijn dissertatie bevonden er zich een paar die zeer scherp
de positie der verdedigers van het goddelijk recht der Koningen
preciseerden, en waartegen de professoren Tydeman en Siegenbeek (deze laatste op minachtenden en kwaadaardigen toon)
opkwamen . 1)
Het is licht to begrijpen dat de dissertatie van Dirk van Hogendorp den Leidschen heeren even weinig aangenaam moest zijn, als
die van Rau, en dat Bilderdijk die bij de promotie tegenwoordig
was, genoot . J . v . L . zond zijn vriend een gedicht, dat aldus
aanvangt :
Verdediger van Eersten Willems rechten,
Van rechten, lang vergeten en vertreen,
Die om zijn hoofd de gravenwrong dorst vlechten,
't Loon voor zijn deugd, zijn wettig deel met een !
Die 't woelziek rijk van domheid en van logen 2)
Door kracht van reen onmachtig siddren deedt !
En tijd noch moeite ontzaagt bij 't loflijkst pogen,
Maar fier voor deugd en recht en waarheid streedt !
Gijsbert Karel van Hogendorp, die in 1823 zag dat zijn zoon
gedrukt was en afleiding noodig had, wilde hem die bezorgen
en stelde hem voor eene groote refs door Europa to gaan maken .
Daarin had deze geen lust ; wel echter in een wandeltocht door
Noord-Nederland, die tevens dienstbaar zou wezen aan zijn vurig
verlangen om voor de zaak van het Holland der toekomst iets
1)
2)

Byvanck, a . w . I . 214, 217 .

Aangenaam compliment voor de faculteit !
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to doers . Zijne bedoeling was de morsels gesteldheid van het
land to leeren kennen, de volksgehechtheid aan godsdienst, koning
en vaderland to peilen . Hadden de hooge ideeen van Da Costa
over de task, aan Holland bestemd, een reden in de blijvende
nationals geaardheid, dan moest dit door zulk een onderzoek
uitkomen . 1 )
In J, v . L . vond hij een reisgenoot, wat vroolijkheid, gemakkelijkheid in den omgang en levenslust betrof, volkomen zijn tegenbeeld, maar een met hem in liefde tot de beginselen van
Bilderdijk en Da Costa . J . v . L . heeft van hunne refs, die van
28 Mei tot 2 September duurde, een zeer uitgebreid en onderhoudend geschreven journaal gehouden, waarvan ik enkele uittreksels hier laat volgen . 2)
Woensdag 28 Mei. Purmerend. Nadat ik met veel moeite mijn
ransel met een hemd, twee paar kousen, een das en routs en andere
noodwendigheden volgepropt had, ging ik mijnen vriend van Hogendorp, die in het Rondeel gelogeerd was, afhalen, en geleidde hem
naar de Nieuwe Stalls Herberg, van waar wij om 8 uur naar Buiksloot voeren en verder naar Saardam wandelden . . . Te vijf uren
stapten wij de herberg de Roskam to Purmerend binnen . Ik plaatste
mij in een stoel en geraakte aan 't sluimeren ;
'k Zat sluimrend bij de tafel neer,
Terwijl 't gebogen hoofd in de open handpalm leunde,
En de aangeschoven stoel de voeten, broos en teer,
Door 't wandlen opgescheurd, welwillend ondersteunde .
Mijn geest herdacht den vroeger tijd,
Wen zich Westvrieslands roem aan Hollands glorie paarde,
Wen 's landmans nijvre zorg en 's handlaars noeste vlijt
Aan 't bloeiend vaderland een oogst van schatten baarde ;
Toen door een lieflijk maatgeluid,
Dat, dicht aan ons vertrek zich op een stond list hooren,
Ik in mijn mijmring werd op 't onvoorzienst gestuit,
En in 't verslagen hart den weedom voelde smooren .
Zoo 't scheen, een fiks bedreven hand
Bedwong op een klavier de welgestemde snaren,
i)
2)

Byvanck, a . w. II . 2 49 .
Gaarne nam ik onderscheidene, dikwijls belangrijke stukken over zeden-

en plaatsbeschrijving over, dock de beperkte ruimte verbiedt mij zulks .

STUDIETIJD .

65

En speelde 't volksgezang voor vorst en vaderland,
Dat speller 't Hollandsch bloed deed bruischen door mijn aeren .
Reeds schilderde verbeelding mij
Een minnelijke maagd vol zachte aanvalligheden,
Die aan 't gewijd gevoel voor hemelmelodij
De reinheid paarde van des landszaats oude zeden .
'k Mogt langer niet den drang weerstaan
Der vlam die voor haar schoon mijn boezem aan kwam vuren .
'k Rees op, vloog naar de deur, het droombeeld had gedaan,
Het klokkespel hield op : de klok sloeg zeven uren !
En dat vervloekte klokkespel herhaalde elk half uur zijn lied,
tietgeen ons op 't laatst geducht verveelde . De kamer, waarin wij
zaten, was met groote houten tafels voorzien, niet ongelijk aan die,
welke Orlando bij Ariosto de roverbende naar 't hoofd ,meet, i ) en
waar twintig menschen aanzaten . Op onze vraag aan de meid, die
dekken kwam, welke schuiten voor de deur afvoeren, antwoordde zij
zeer sneedig : „Purmerendsche schuiten ."
Donderdag 29 Mei Monnikendam . . . Te Monnikendam namen wij
een klein jacht en zeilden met heerlijk weder naar het eiland Marken,
een moeras met verscheidene buurtjens en een voornamer dorp . De
,chippers, door de inwooners naar ons ondervraagd, antwoordden
dat ik de koning was, waarop zich mannen en vrouwen om ons heen
drongen. . . In 't keeren naar het ,chip hoorde ik de lieden tegen
selkander zeggen : ,,Kaik, dat is nou z'n Hooghait!"
Vr~dag 30 Mei, Hoorn . . . Te vier uren kwam de advokaat Pan 2)
ons afhalen en bracht ons naar het Bedelaars Huffs . Dit gesticht ligt,
afgescheiden van de Stad, in het water . . . Ook de school trok onze
aandacht, waar de ondermeester dertien en sommige leerlingen twintig
jaren oud zijn ; onder andere schrijfvoorbeelden trof mij het volgende :
,,de mensch is een voortreflijk wezen" . (Een fraaie les voor hun
hoogmoed !) . . . Een bedelaar voor 't eerst gevat, blijft ' jaar, voor
de tweede refs een jaar, voor de derde 1 1k jaar, enz., indien zij niet
in dien tusschentijd naar de Ommerschans verzonden worden, want
dan is hun lot niet to berekenen . De mannen en vrouwen zien elkander
nooit dan in de kerk van ver . Ook de getrouwden zijn van een
gescheiden. Lezen dan de Directeurs nooit dat de mensch niet
z) Eene plaat van Orlando, op 't oogenblik dat hij de tafel opneemt, hing
later in een klein kamertje van het huffs, door J . v. L . op de Keizersgracht
bewoond.
2)

Een vriend van Van Hogendorp, met wien J, v . L, tot zijn dood in

briefwisseling bleef.
I.

5
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scheiden zal wat God vereenigd heeft? In de kinderkamer vonden
wij een pasgeboren kind, waarvan de moeder dien nacht van schrik
en droefheid gestorven was toen zij, in barensnood naar haar man
vragende, hoorde dat men hem naar de Ommerschans had gevoerd . 1 )
Verontwaardigd over dit voorval, dat men ons als jets zeer gewoons
verhaalde, verlieten wij het gesticht .
Zaturdag 31 Mei, Enkhuizen . . . De stall rondwandelend, vonden wij
dezelve in een bedroevend en diep verval . Overal waren de schoonste
huizen gesloopt en die nog stonden, dreigden in to storten . Groote
grasweiden vertoonden zich daar, waar voorheen trotsche gebouwen
stonden ; slechts een huisgezin, dat nog meest to Leyden woont, houdt
nog koets~en paarden, terwiji er, in 1800, achttien waren die dit doen
konden ; de kleine visscherij levert weinig meer op en de groote
(haring) visscherij is bijna geheel vervallen . . .
Maandag 2 Juiiy, Medemblik . . . Burgemeester Pont wees ons den
toren van Koning Radboud, waarna wij de werf bezochten . Deze kost
jaarlijks aan het land f 195 .000 . En wat is in de laatste vier jaren
aldaar gebouwd ? Wat verricht ? Het fregat Maria v . Reigersbergen
is in Juny 1822 daar gebracht om gerepareerd to worden en is nog
niet in orde!
Woensdag 4 Juny, de Lemmer. . . Te zes ure vertrokken wij van
Medemblik in eene door ons gehuurde visschersschuit . In de haven
joeg ons de schipper in het vooronder, waar het geweldig stootte,
dock spoedig de haven uitzijnde, plaatsten wij ons bij den schipper,
een gullen grijsaard van zeventig jaren . Ik teekende hem in mijn
zakboek uit ; toen ik dit gedaan had, vroeg hij mij of ik nu klaar was .
„Ja," zeide ik, hoe dat?" -- „Wel," hervatte hij, ,,als ik to Amsterdam
an de kraem kom, dan zie ik main en mein waif en men knecht in
de printewinkel . Ik heb et wel emerkt. Nou, jai mag et wel doen,
want jai bent vast een taikenaer ." Te negen ure kregen wij Urk in 't
gezicht, dat zich bevallig uit de zee opdoet . Daar de haven to droog
was, konden wij niet binnen loopen, maar seinden om een boot .
Gelukkig waren de Urkenaars, die in menigte aan het strand gekomen
waren, in den waan dat wij de inspecteurs der zeeweeringen waren
en zonden ons een visschersschuit, die ons met ongelooflijk veel
moeite naderde, innam en aan wal bracht . . . Op een smalle landtong
zaten honderden van zeehonden zich in de zon to bakeren . . . Na het
eiland bezichtigd to hebben, voeren wij in een roeibootje naar ons
schip terug, dat ons to vier ure aan de Lemmer bracht . . .
i) J, V . L, vlecht in het journaal een gedicht over deze droeve gebeurtenis in, gelijk telkens gebeurt, wanneer hem jets bijzonder treft .

STUDIETIJD .

67

Donderdag 5 Juny, Staveren . . . Te Wijkel zagen wij in de kerk de
graftombe van den grooten Coehoorn . De drieste baldadigheid der
vijf-en-negentigers heeft ook deze heilige plaats niet gespaard, maar
overal de titels op de bijschriften uitgewreven . Op sommige plaatsen
is de razernij zoo ver gegaan, dat men zelfs daar, waar men vond :
De Heere hebbe zijne ziele, of iets dergelijks, het woord de Heere
heeft uitgedelgd ! . . . Wij vervolgden den dijk, langzaam opklimmende
tot op de zoogenaamde Roode Klift, een hooge heuvel op den dijk,
waar, zoo men zegt, de vroegere Friesche koningen gehuldigd werden
en op een schild geheven 1) . . . Staveren is een ellendig toonbeeld
van vervallen grootheid 2) . . .
Vrijdag 6 Juny, Bolsward. . . Hindeloopen heeft van verre een goed
voorkomen, dock houdt zijn woord niet . Twee straten waren wij reeds
ten einde, en hadden nog geen schepsel gezien dan een haan en een
hond. De Hindeloopers zijn zeer schuw, vooral voor vreemdelingen ;
de vrouwen (die wij niet zagen) zijn, als bekend is, zeer vreemd
gekleed . In hunne huizen bergt een ruime bedstede, die men met een
trap beklimt, man, vrouw of kinderen ; ook den gast, die naar zijne
kunne, naast den man of naast de vrouw slaapt . . .
Zaturdag 7 Juny, Bolsward . . . In het dorp IJsbrechtsum bezochten
wij den predikant Visscher, een man van omtrent vijftig jaren, schoolopziener van het distrikt, die joist met het examineren van schoolmeesters bezig was (de hospes to Sneek had ons voor sollicitanten
naar het schoolmeesterschap aangezien) . Hij toonde ons een tarief
der scholen en gaf ons eenige inlichtingen nopens het onderwijs, die
ons slechts matig voldeden . Hij schold eerst op Bilderdijk cum suis,
dock toen Van Hogendorp, wiens naam de meid verkeerd had overgebracht, zich noemde, werd hij zeer beleefd en noemde hem gedurig
„mijnheer de Graaf" . . .
Zondag 8 Juny, Harlingen . . . Te half vier verlieten wij het bed en
de klok van half vijf vond ons reeds op weg naar Harlingen 3), waar
wij langs omwegen zeer vermoeid to 8 ore aankwamen . . . Ds. Reynoldi
i) Deze reisherinneringen kwamen in later jaren den schrijver van „De
Roos van Dekama" goed to pas .
2) De herbergen in Friesland waren in die dagen niet dour . Te Lemmer
betaalden onze reizigers voor thee, wijn, avondeten, logies en bediening
twee golden per hoofd ; to Stavoren was de rekening voor thee en logies
26 stuivers .
3) Dit was, om in tijds to Harlingen in de kerk to kunnen zijn . Een
ochtendwandeling van 31/s uren om de kerk niet to verzuimen, en dat, twee
j ongelieden ! Helaas, dat wij moeten zeggen : „quantum mutati ab illis !"

68

STUDIETIJD .

deed een fraai voorgebed, dock zijn preek (over het offeren aan
vreemde goden door Koning Salomo) die van Hogendorp zoo goed was
exegetisch to vinden, scheen mij miserabel . . . Wij brachten den dag
verder bij den burgemeester Rodenhuis door, met wiens gezin wij
wandelden en reden . . . (Men wil in Friesland nog van geen straatwegen
hooren) . . . Van half vijf tot half negen dronken wij bij hen een
dertigtal kopjes thee, en daarna tot half tien rooden- en rijnwijn,
waarbij wij gespouwen koek met boter en kaas (een zonderling eten !)
nuttigden . . .
Maandag 9 Juny, Franeker . . . Wij traden de eenvoudige woning
van den wolkammer Eise Eisinga in . Deze kwam met een schortkleed
voor en leidde ons in een klein kamertje, waar wij boven ons hoofd
het gansche planetenstelsel zagen. . . De maker toonde ons alles, als
was hij in een kermisspel, zonder dat hij er lets van scheen of to weten .
Wij wisten niet wat meer to bewonderen : de trotschheid der onderneming, de voortreffelijke juistheid der uitvoering of den onbegrijpelijken
eenvoud van den vervaardiger ; jammer dat dit kunstgewrocht niet to
verplaatsen is en met het huffs vergaan moet . . .
Dingsdag 10 fully, Franeker. . . Om elf uur woonden wij aan de academie de plechtigheid van de overgave van het Rectoraat bij . De trein ging
in de volgende orde het auditorium binnen : a. de pedellen, waarvan
de een voor de plechtigheid gehuurd was ; beiden droegen palmtakjens
in den mond en een zilveren staf in de hand ; b . de hoogleeraar
Amersfoordt 1 ), Rector Magnificus ; c. de Gouverneur ; d . de drie Curatoren;
e. de Hoogleeraren ; }'. dienders met palmtakjens in den mond . -- De
predikanten en doctoren, bij welke wij ons voegden, plaatsten zich
aan weerszijde van de catheder in geschikte banken ; verder waren er
een 25ta1 studenten, eenig yolk, een armzalig en krassend orkest,
vier dames, de schoone sekse van Franeker voorstellende, en eenige
kinderen . De Rector hield eene rede in uitnemend Latijn, dock de
bewerking was niet die van een Hoogleeraar in de godgeleerdheid ;
de woorden : ,,sive natura, sive Deus hoc fecerit" 2), en dergelijke,
stuiteden ons geweldig . . .
Vrijdag 13 Juny, Leeuwaarden . . . De hoofdstad is fraai en luchtig
gebouwd ; hare bevolking, die jaarlijks met een duizendtal toeneemt,
bedraagt flu al 19000, hetgeen bij de weinige huizen de huren ontzettend
stijgen doet . Een decreet van burgemeesteren heeft eenigen tijd geleden
al de inwoners genoodzaakt hunne stoepen gelijkelijk of to zagen,
i)

2)

Een neef van J . v. L .'s vriend.
„Hetzij de natuur dit heeft gedaan, of God ."
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zoodat er flu geen meer vooruitsteekt, en tegelijk verboden de luifels
aan de huizen to vernieuwen . . . 's Middags kwam de heer Andreae ons
afhalen en bracht ons bij den beroemden schilder Van de Kooi, waar
wij de welgelijkende portretten der Heeren Van Burmania en Van
Welderen Rengers, enz. zagen . . .
Daar herkent op eens de jongeling het gelaat van Mevrouw
Henriette Rengers, geboren van Asbeck, vroeger eene teedere
hartsvriendin, en verheft haar schoon en hare deugden in een
gloeiend gedicht, waarna hij onder aan de bladzijde in een noot
schrijft : „De geliefde mijner ziel zal niet jaloersch zijn om de
hulde aan eene ware vriendin toegebracht !"
Wij drunken thee in een optrekje van onzen vriendelijken leidsman ;
deze tuin behoorde in vroeger tijd Prinses Maria Louise, de moeder
van Willem IV toe . Een oud lakei flier vorstin had onlangs in dienzelfden tuin een kind 1 ) van den kroonprins, dus den kleinzoon in den
vijfden graad van zijne oude meesteres op de armen gehad . . .
Zaturdag 14 Juny, Leeuwaarden . . Wij zagen het tuchthuis ; het getal
der boeven bedraagt nu 299, terwijl het verleden jaar 398 was, ofschoon
bet gebouw slechts voor 150 man ingericht is . Dit noopt de regeering
een nieuw gebouw er naast to stichten . De kerkdienst is er zeer slecht
ingericht . 's Zondags to negen ure heeft de godsdienst voor de hervormden plaats, waarbij ook de Roomschen en Joden tegenwoordig
moeten zijn . Te elf ure komt de pastoor en begint den dienst, die tot
twaalf ure duurt. . .
Zondag 15 Juny, Leeuwaarden . . . Met Van de Poll ging ik den heer
H . Rengers en zijn vrouw bezoeken, die ons met veel vreugd ontfingen .
Ik drunk er koffi en was spoedig weer op den ouden voet . Daar ik
mij niet gewennen kon Mevrouw to zeggen, noemde zij mij Ko en
vergunde mij tot haar Henriette to zeggen . Zij was nog schooner flan
voorheen en sprak veel over het genoegen flat zij op het Manpad
genooten had . . .
Maandag 16 Juny, Leeuwaarden . . . Daar ons voornemen om de
schoolen to zien onverhoeds ruchtbaar geworden was, hadden de curatoren er in tijds bij geweest om ons geene verkeerde indrukselen to
doen krijgen. De Predikant der Walsche gemeente Delprat had ons
den flag to voren in een briefje aangeboden ons naar de stadsschoolen
to vergezellen ; flit aanbod niet kunnende afslaan, wachteden wij hem
gelaten af. Te 10 ure verscheen hij en leidde ons naar de school
z)

De latere Koning Willem III,
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no . 1, waar ruim vierhonderd kinderen in een goed lokaal bijeenzaten .
Binnentredende meende ik in eene teekenacademie to komen, want
elk kind zat met een voorbeeld voor zich . De meester, een hupsch
en zachtzinnig man, liet eenige kinderen komen en ondervroeg ze, ons
toonende hoe hij ze leerde lezen . Daar mij dit papegaaigesnap verveelde, voegde ik mij bij andere meisjes, die over een gegeven onderwerp brieven schreven . Dezelve lezende, preen ik deze oefening in
mij zelve, daar zij niet alleen den stijl vormt, maar ook het karakter
openbaart . . . In de school no. 2, die nog grooter en ruimer is dan de
eerste, lazen de kinderen ons de geschiedenis voor van den goddeloozen koning Achab, over welke keus Van Hogendorp en ik elkander
meesmuilend aanzagen . Ik vroeg de kinderen veel over de kaart van
Friesland en de soorten van grond en voortbrengselen, waarin zij wel
to huffs schenen. Hierna zongen zij, op ons verzoek, een door ons gekozen lied . Vrij wel voldaan keerden wij huiswaarts . . .
Dingsdag 1? Juny, Dokkum . . . Om den zwaren regen zagen wij van
de wandeling naar Dokkum af, doch namen de schuit, nadat de jager,
door op een blikken hoorn to blazen, als in Friesland de gewoonte
is, den aftocht had aangekondigd . Te Dokkum gekomen, schelden wij
bij den geleerden predikant A . aan, wien prof . Tydeman ons aanbevolen had, hopende eenige inlichtingen omtrent de stall to erlangen .
Men liet ons in eene binnenkamer . Een oogenblik daarna kwam de
Predikant binnen, zijnde een zeventigjarig man, zes voet zes duim
Rhijnlands hoog, gekleed met een geele poeierjas, wollen kousen en
witte slaapmuts : hij beschouwde ons van 't hoofd tot de voeten en
vroeg wat wij wilden . Hierop volgde het nevensgaand gesprek, waardig
om door Alida Rijzig of Chrisje Helder beschreven to worden, doch
dat ik even goed als die dames de hunne, onthouden heb
Van Hogendorp (met zijn gewoon exordium beginnende.) „Domine,
wij zijn u natuurlijk niet bekend ; wij maken een toertje door ons
land, en professor Tydeman heeft mij verzocht u zijne complimenten
to maken, hetgeen mij aangenaam geweest is, daar het mij de gelegenheid verschaft uwe kennis to maken . Ik ben de advokaat Van
Hogendorp uit den Haag en heb de eer u den heer van Lennep to
presenteeren . .
Ik . ,,Zoon van den professor ."
Domine A . Zoo l Heb jou een brief ?"
Van Hogendorp . ,,Neen Domine. Wij zijn al drie weken op refs en
dun zou deze wijze van een brief to bezorgen wat lang worden ."
Domine . ,,Ik heb pas een langen brief aan Tydeman geschreven ;
maar wat kom jou nou eigenlijk doen ?"
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Van Hogendorp . ,,Uwe kennis makers, Domine ."

Domine (naar mij toestappende) . S En jou, had jou ook nog jets

antlers to zeggen ?"
1k . „Neen Domine, maar . . ."
Domine (drie stappen achteruitgaande) : Dan kan jou weer heen
gaan . 't Is morgen biddag en jou begriept dat ik nou geen tied heb ."
Van Hogendorp (heengaande) : ,,Wij willen u in 't minst niet hinderen, Domine !"
Domine (mij in de borst vattend) : S En zeg jou aan Tydeman, dat
hij me op een antler tied geen komplimenten stuurt, maar een brief,
hoor jou !"
Ik (tot den grond buigende) : ~Ik hoop het waar to nemen, Domine!"
Pas waren wij de deur uit, of wij bersteden beide in een schaterend
gelach uit en bestempelden beurtelings morrende en grinnikende den
beleefden A . met den naam van Frieschen buffel, ons wel belovende
zijn laatste boodschap aan Tydeman waar to nemen
Over de godsdienstigheid der Friezen durf ik geen oordeel vellen .
De geest van liberalisme en jacobinisme, aldaar zoo sterk doorgedrongen, heeft echter, naar ik meen, ook ten dezen opzichte den nadeeligsten invloed gehad . Liever wil ik, als eene diversie, de volgende
beschrijving geven van de wijze hoe een Fries zijn dag besteedt en
hoe er dertig dokters in Leeuwaarden alleen hun brood ruim verdienen
's Morgens staat voor het ontbijt het glas jenever ter verfrissching
gereed . Na tiers of twaalf kopjens thee of koffi ingezwolgen to hebben,
neemt men de bitterflesch to bast en spreekt die veelvuldig aan onder
het rooken van stinkenden baai . Te elf ure drinkt men koffi en de
kan gaat niet van tafel voordat elk een kop of tiers suikerij of bruin
water, nescio quid, heeft gebruikt . Om den berookten en verschroeiden
mond to laven, neemt men weder toevlucht tot de liqueurkelder ; de
madera verschijnt vervolgens en voor den eten begeeft men zich in
het koffihuis . Elk heeft aan de etenstafel zijne flesch naast zich, die
voor dat het nagerecht daar is, geleegd wordt, behalve de zware en
fijne wijnen die tusschen beiden rondgaan . Op het dessert staan de
vrouwen op ; men drinkt al voort en er wordt van tijd tot tijd koffi
gediend . Te zes ure staat men op, drinkt thee gedurende twee uren
of langer, naarmate de gasten het minimum van twaalf kopjes verder
overschrijden . Te acht ure wordt de flesch weder opgezet en maakt
spoedig plaats voor eene andere . Te tiers ure is het soupe gereed ;
men heeft zich inmiddels met koek en kaas, krakelingen, beschuit,
bitterkoekjens, kolombijntjens, enz . enz, voorbereid . Men spijst goed
en vergeet niet de spijs to bevochtigen . Te half twaalf verschijnt het
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theeblad weder en om al het genotene goed uit to zweeten, drinkt
men opnieuw eenige kommen van dat verfrisschend maar verslappend vocht 1 ) .
Vrijdag 20 Juny, Groningen . . . Wij bezochten het gevangenhuis,
alwaar wij in onderscheidene hokken vier ter dood veroordeelden en
een dertigtal andere misdadigers zagen . Dit gebouw, voor vierentwintig
man gebouwd, heeft er tot zeventig toe besloten . Het onderhoud van
ieder gevangene kost 5 stuivers daags, 't geen veel to duur is, aangezien hier niet gewerkt words . Een der ter dood veroordeelden vroeg
ons om tabak . . .
Zondag 22 Juny . . . Gisteren avond gingen wij to Groningen om half
elf naar bed, en deden de knip op de dear, omdat de heer Buma onder
onze kamers zijne promotiepartij geven zou ; deze voorzorg kwam, als
men zien zal, niet to onpas . En nu begon een der zonderlingste
nachten die ik immer heb doorgemaakt
Het avontuur van dien nacht, door J . v . L. in zijn journaal in
een epos bezongen, kwam in het kort hierop neer : 2) Toen door
een der feestvierende studenten een toast aan Van Hogendorp
was gewijd, vroeg een ander wien hij bedoelde, den vader of
den zoon . - „alien antlers dan den vader? de zoon is een
schurk, die 't voorgeslacht beschimpt heeft ." - „Weet gij, dat
hij hier boven slaapt ?" - „Was, hij ? Dan moet hij hierheen
gesleept worden, en tot straf den nacht onder het billard doorbrengen!" - De gastheer trachtte zooveel mogelijk de opgewondenheid zijner gasten to doers bedaren, dock de wijn maakte
hen hoe langer hoe woedender, zoodat er zelfs waren die Van
Hogendorp's dood eischten . „Hij moet naar beneden komen en hij
zal eene verklaring teekenen dat hij Bilderdijk afzweert en
voortaan liberaal zal zijn !" -- » Leve Jan de Witt ! Leve Oldenbarneveldt !"
i)

Welke magen ! Een tachtigjarig grijsaard beroemde zich, zoo verhaalt

J . V . L . nog, dat hij van zijn dertigste jaar of meer wijn gedronken had, dan
de groote marks to Leeuwarden in okshoofden bevatten kon! Gelukkig behoort
das alles tot de geschiedenis . J . v . L ., die zich over dat onmatig drinkers

ergert, dronk, gelijk men uit zijn journaal kan opmaken, naar onze tegenwoordige wijze van zien, zelf ook to veel wijn . Trouwens ieder deed das in
die dagen .

2) Door Byvanck is het reeds beschreven in zijn „Jeugd van I . da Costa".
II, bl . 25! volg., naar het journaal van D, van Hogendorp .
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Van Hogendorp, uit zijn eersten slaap gewekt, was rustig in
bed blijven zitten . Eerst had hij zich naar beneden willen begeven,
dock bij nader inzien begreep hij onder die dronken lieden geen
goed to kunnen doen ; mocht er iemand met geweld in zijn kamer
doordringen, dan zou hij met hem duelleeren . En J . v . L . hield
den doornen staf vast in de hand geklemd, gereed den eerste,
die het waagde binnen to komen, de kracht daarvan to doen
gevoelen . Doch zoover kwam het niet. Wel beproefde een hunner
de vrienden to bereiken, maar hij werd door den knecht van het
logement, die zich voor hun deur geplaatst had, van de trappen
gesmeten . Van lieverlede bedaarde hun toorn, naarmate zij door
den wijn meer versuft raakten en tegen vijf uur waggelden zij
huiswaarts, zoodat de reizigers ongehinderd konden vertrekken,
nadat J . v . L . in de verlaten feestzaal een beker Rijnwijn op de
gezondheid van zijn vriend had geledigd .
„Lang flog," zoo schrijft hij in zijn journaal, „bleef de woede
der dolzinnige knapen het voorwerp van ons gesprek . Beurtelings moesten wij lachen over hunne dwaasheid en ons bedroevzn
over den tijdgeest en over de verkeerde handelwijs der Hoogleeraren, die jongelieden opzetten tegen iemand dien zij niet
kennen, omdat hij eene dissertatie geschreven heeft, die zij niet gelezen
hebben! 1 ) .
Woensdag 25 Juny . . . Te Nieuwe Schans beviel de school ons wel ;
men leerde daar de kinderen wat minder uit boekjes „Voor't Nut van
't Algemeen" en wat meer uit den Bijbel . . .
Zaturdag 5 July, Meppel. . . Gisterenmiddag, terwijl wij thee dronken,
hield een wagen voor de herberg stilt twee jonge dames traden uit
dezelve. De eene vroeg in de gang naar eene bijzondere kamer, dock
na eenige woordenwisseling kwamen zij in de zaal waar wij zaten ;
de eene scheen 18, de andere ongeveer 23 jaren oud to wezen . Van
Hogendorp reikte mij een briefje toe, waarop hij geschreven had
„het zijn marchandes de modes die van Groningen naar de Arnhemsche
kermis reizen ." Dit had hij afgeleid uit de menigte van koffers en
hoededoozen die merle waren gekomen .
Na de wandeling kleedde J . v . L . zich als een petit-maitre (hij
i) Over de Groningsche academic sprekende, vermeldt J. v . L, flog als
staaltje van wansmaak van die dagen, dat de hoogleeraar Lulofs aan zijn
maandschrift den naam gaf van „Het Verlichtingskwispedoor" .

74

STUDIETIJD .

had tot nu toe een blauwen kiel aangehad) en trachtte een gesprek
aan to knoopen, hetgeen weldra gelukte . Van beide zijden werden
flu alle pogingen in 't werk gesteld om elkanders namen to weten
to komen, en het bleek dat de jongste dame eene freule de Marees
van Swinderen uit Groningen was .
„Te negen ure," zoo vervolgt J . v . L. zijn journaal, „kwam de
meid, door mij to voren onderricht, en vroeg of zij niet maar
voor oils to samen dekken zoude. 1k hield mij over deze vraag zeer
verstoord en zeide aan de dames, dat indien zij verkozen allege to
soupeeren, wij vertrekken zouden ; dock dit kwam natuurlijk niet in
bedenking . Wij plaatsten ons dus to samen aan tafel, duldden niet dat
zij wijn lieten komen, schonken haar van den onzen in, rekten zooveel
mogelijk het soupe en hadden eene allervrolijkste en levendige conversatie, waar ook mijn reisgenoot, van zijn gewone stilte afstappende,
deel aan nam . . . Heden ochtend na het ontbijt, namen wij een aandoenlijk
afscheid en gauge elkander duizend zegewenschen op refs merle en
even zooveel bedankjes voor het aangenaam gezelschap . . .
De kolonie Frederiksoord, die onze reizigers flu bezochten, de
stichting van generaal Van den Bosch, viel gansch niet in hue
smack . De kerkinrichting deugde niet ; aan de eene zijde heerschte
er geloofsdwang, aan de andere lauwheid en onverschilligheid ;
het onderwijs was verkeerd en het godsdienstig schoolonderwijs
bestond in het geheel niet ; in plaats van den Bijbel lawn de
kinderen zedekundige (prul)boeken .')
Maandag 14 July, Zwolle . . . Gisteren hadden wij een aardig dine

bij den Heer Tobias, den secretaris der stall ; ik zat tusschen den
predikant Metelerkamp en Mejuffrouw Walker, eene bevallige Francaise .
Dus had ik rondom een genoegelijk gesprek ; met den doming, een
1)

Da Costa, door D . van Hogendorp op de hoogte van de refs gehouden,

decide dices verontwaardiging over het werk der Maatschappij van Weldadigheid . „Hij verdient dat men hem den kop voor de voeten legs, die generaal
van den Bosch ! En die goede pries Frederik ! Mocht hij toch die schelmen

ontmaskeren ! Ik dank den Hemel dat onze dierbare kroonprins in geen van
al die vervloekte verbonden en maatschappijen is ingewikkeld geworden . . . .

Zij is uit den duivel, de Maatschappij van Weldadigheid! De armoede to

willen opheffen ! Net Antwerp is boven het bereik der menschen . Zij willen
een toren van Babel bouwen" . . . . (Byvanck, a. w . II, 255, 256) .
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fraai, aangenaam en uitmuntend gezind man, sprak ik over orthodoxie,
en met de bevallige buurvrouw over . . . hetgeen men aan fraaie vrouwen
vertelt. Van Hogendorp zat tusschen twee jonge nichtjens van den
gastheer. De eene, eene Zwolsche juffrouw Metelerkamp, was spraakzaam en lief ; zij verrukte mijn koelen reisgenoot : hij sprak met haar
en heden nog van haar, dat veel zegt . . . Van ochtend vermaakten wij
ons met het lezen van al de gekheden to Haarlem bij gelegenheid
van het L. Costersfeest gedebiteerd . . .
Den volgenden dag bezochten de beide vrienden de Ommerschans,
waar alles een onbeschrijflijk droevigen indruk op hen maakte .
Het voedsel, de geneeskundige hulp, het onderwijs, de godsdienstige toestand, de zedelijkheid, alles was even ellendig . Ook
de kapitein, met wien zij een lang gesprek hadden, erkende dit
met droefheid, dock sprak zijn onmacht uit om de zaken to
verbeteren .
„Zeer geroerd namen wij van hem afscheid," schrijft J . v . L .,
„na drie en een half uur in en om het gebouw doorgebracht to
hebben . Deze uren tel ik zeker onder de pijnlijkste die ik immer heb
doorgemaakt ; echter dank ik God dat ik in de gelegenheid geweest
ben deze inrichting zoo naauwkeurig to bezien en zoo wel to leeren
kennen . 0 ! flat onze zwakke pogingen het lot flier rampzaligen
mochten verzachten en den blinddoek afrukken van de oogen diergenen
die met vooringenomenheid oordeelen .
Vermakelijk is de beschrijving der logeergasten van Bentheim,
waarheen de reizigers zich den 17den Juli begaven (Van Hogendorp in een mestkar, daar hij zijn voet bezeerd had en er maar
een rijtuig in geheel Oldenzaal was, flat reeds door een antler
was besproken) ; men herkent daarin gemakkelijk den fijnen
opmerker die later zoo prettig vertellen zou ; vermakelijk de
beschrijving van den Vorst van Steinfurt met zijn vijftig man
troepen onder bevel van een commandant en een adjudant,
waarvan de laatste des Zondags als knecht in het badhuis dienst
doet ; de heldenscharen werken, als zij geen wacht hebben, in
den tuin en verwisselen als de „soldat-laboureur" hun sabels en
geweren flan voor harken en schoffels . Aan den koning van
Pruisen moet de vorst zijn contingent leveren, bestaande uit een
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man! Vermakelijk de wijze waarop de vroolijke Ko alles aan den
gang maakte
Wij wandelden niet wegens den regent ik speelde biljard, haalde
een potje, bracht vrolijkheid onder de menschen, nam den toon der
baden aan, noemde elk als een oude kennis bij zijn naam en zegevierde over de verveeling. Van Hogendorp schreef brieven of zat er bij
Smiling at grief.

Like patience on a monument

De vrolijke Goudriaen 1) riep gedurig uit : s hoe hebt jelui elkaar
toch gevonden ?" 's Avonds was er een lamme bank van rouge et
noir ; ik verloor er twee-en-dertig guldens.
Zondag 20 July, Benlheim. . . Gisteren soupeerden Van Hogendorp
en ik met de heeren Modderman en Van Gockinga uit Groningen . Het gesprek was zeer onderhoudend . Eens vroeg de heer M. waar wij to
Groningen gehuisvest hadden . - „Bij Bruins," was het antwoord . ,,Is het daar niet wat gehoorig en drok ?" - „Ja," zeide v . Hogendorp,
,,vooral met promotiepartijen ." Nu wenkte Van Gockinga zijn reisgenoot, die met vragen wilde voortgaan, toe, en deze zweeg . - Van
ochtend verhaalde ik den heer Modderman, op zijn verzoek, onze
rampen to Groningen . Nu verzocht hij to weten of de heer Buma in
den moorddadigen aanslag deel gehad had, want die jongeling stond
naar de hand zijner dochter en hij zoude haar nooit aan iemand
willen geven, die tot zulke feiten in staat was. lk kon gelukkig Buma
verontschuldigen ; echter geloof ik niet dat mijne voorspraak hem veel
zal helpen ; want de jonge schoone trof aan 't Badhuis een anderen
vrijer aan die . . . dan genoeg ! - Ik sprak twee uur met den vader
over het liberalisme . De man was verdraagzaam en gebruikte geen
machtspreuken . - 's Avonds was er bal . De schoone dames die hier
dansten, loopen 's weeks met bloote voeten achter de koeien . Daar
V . Hogendorp nog niet vlug genoeg was en ik mij zelf als een lammen
badgast aanstelde, dansten wij niet merle, hoewel mijn vriend razend
was, dat hij die elendige waltzers niet toonen konde hoe men in den
Haag danste . . . Op eens stond ik verwonderd op toen ik den vroomen burgemeester Postuma 2 ) merle aan de bank zag, half nuchter
zijne thalers neerwerpende . Ik riep hem toe :
i) Een kleine, podagreuse vrederechter uit Gorkum en oud vriend van

J, v. L.'s grootvader P, van Winter.
2)

Hij was burgemeester van Harlingen .
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Eheu ! fugaces, Postuma ! Postuma !
Labuntur nummi. 1 )
Ja wel, zeide hij en klapte op zijn zak, die vol was .
Ook ik
ging van tijd tot tijd naar de bank en verloor er, behalve mijne
gedane winsten, een goede honderd guldens zonder een gezicht to
vertrekken .
Zaturdag 26 ,July, Apeldoorn . Aan het Loo gekomen, stapten wij
aan de groote herberg af . Hier nam de kastelein mij ter zijde en
vroeg of ik niet door de freule Schimmelpenninck geappointeerd was .
Reeds stelde ik mij voor een kind des geluks to zijn : dan ach ! iedele
hoop : de freules waren drie in getal en de jongste was ruim zeventig
jaren . Het was Mevrouw Serrurier met hare dochter die zij verwachtten en niet mij . Hoe kon de kastelein mij voor Mevrouw
Serrurier aanzien?
Maandag 28 fuly, Deutichem . . . In Breedevoort stelde Van Hogendorp .
mij voor advokatenborrel to maken, waartoe ik, hoewel ik dien drank
niet bemin, uit inschikkelijkheid mijne toestemming gaf . Hij maakte
denzelven zeer goed ; uit gezelschap dronk ik drie groote glazen, dock
in 't wandelen bemerkte ik dat de brandewijn bij mij meer werking
begon to maken dan ik wel verlangde en zag ook dat Van Hogendorp
niet met zijne gewoone deftigheid liep . Nog een goed uur liep ik
voort, zonder dat ik er mij eenigzins van heug, aangezien ik geheel
bevangen geraakt was . Nu stelde Van Hogendorp mij voor onder een
boom wat to rusten en reeds had ik mij op het gras neder gevleid,
waar wij terstond insliepen . Na een half uur vond zich v . H . gewekt
door een veldwachter, die hem in eene drooge sloot deed rollen,
waar hij hem spoedig weer uithielp, maar om hem als Pruissischen
landlooper to willen oppakken . V . H . betytelde zich zelven zeer deftig
den Graaf van Hogendorp, advokaat aan het Hoge Gerechtshof, en
hield, even als voorheen Robbert Hennebo de Amsterdamsche ratelwacht, den veldwachter en den daarbij gekomenen vrederechter met zijn
adjunct een uur lang op de deftigste en bedaardste wijze voor den gek . Het
zoude eene heerlijke stof voor eene schilderij opgeleverd hebben hem
aan de voet eener wilg to zien zitten, terwiji hij zwam en tabak uitdeelde aan de om hem staande autoriteiten, welke op hun stok of
de kolf hunner geweeren leunende, bedenkelijk het hoofd schuddeden,
terwiji ik, als ging mij het tooneel niet aan, even gerust aan de
rechterzijde van mijn reisgenoot liggen bleef, tot v . H . mij opriep om
x) „Helaas ! Postuma ! daar gaan de geldstukken vluchtend heen," met

wijziging van de Horatiaansche regels : (Oden, II, 14) „Eheu ! fugaces, Postume,
Postume, labuntur anni" . (Helaas! P .! de jaren gaan heen .)
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heen to gaan. Nu sprong ik in eens overeind en zag met fierheid om
mij heen ; men gaf ons de hand en wenschte onsgoede refs . Ik zwoer
een duren eed nooit geen advokatenborrel, ja zelfs geen brandewijn
meer to proeven !
Woensdag 30 July, Zutphen . . . In de kerk vindt men ook de
boekerij van het voormalig klooster, uit zeer kurieuze oude werken,
vooral handschriften, bestaande ; dezelve liggen alle aan kettingen
vast. In de steenen staat de klaauw des duivels van afstand tot afstand
geprent, tenminste zoo verhaalt ons de oude legende .
Liep hier de duivel waarlijk rond
In de oude boekerij !
Zoo dicht aan Godes heiligdom,
Zoo dicht aan 't sakristij
En ziet men op het vast ciment
Zijn felle klaauwen ingeprent !
Gelukkig was die oude tijd,
Toen, als de booze kwam,
Een ieder door zoo zichtbaar blijk
Zijn bijzijn ras vernam ;
Toen men hem voelen kon en zien
En dus geduchten weerstand bien .
Toen was men spoedig bij de hand,
En 't preevlen van gebeen
Of 't heffen van een heilig kruis
Joeg dadelijk hem heen .
En hielp dit niet, met heilig nat
Werd hij besprengd en overspat .
Dan ach, in deez verdorven eeuw
Als Satan tijgt aan 't werk,
Houdt hij zich stil en toont zich niet,
Dat niemand hem bemerk' ;
Ja zelfs, hij maakt, o gruw'bre daad !
Ons wijs dat hij niet meer bestaat .
Zoo kunnen wij helaas! niet meer
Ons voor zijn lagen hoen,
Daar hij omtrent en in ons is
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Eer wij het zelfs vermoen,
En niet in marmer of ciment
Maar in ons hart zijn klaauwen prent 1).
Noode eindig ik hier de uittreksels uit het dagboek en ga de
verdere refs door Gelderland, N . Brabant, Utrecht en Zeeland
stilzwijgend voorbij, daar ik misschien reeds to veel van de
beperkte plaatsruimte en het geduld mijner lezers gevergd heb .
Den jongste der beide vrienden kwam de grondige kennis van
ons vaderland, op deze refs opgedaan, in later jaren bij het
schrijven van menige bladzijde van zijn historische romans zeer
to stale ; beiden waren echter teleurgesteld bij het ontmoeten,
met name in de noordelijke provincien, van zooveel onverschilligheid omtrent den godsdienst, zoo platte moraal, zoo burgerlijke
zelfverheffing, die hun, als echte discipelen van Bilderdijk en
vrienden van Da Costa zeer moesten ergeren en bedroeven .
In den aanvang van lit hoofdstuk vermeldde ik de eerste
kennismaking van J . v . L . met haar die later zijne vrouw zou
worden, en in een zijner brieven aan Amersfoordt hoorden wij
hem klagen over eene ongelukkige liefde . Het wordt tijd dat
wij met het voorwerp zijner min kennis maken . Zij heette Henrietta
Sophia Wilhelmina Roell en was de oudste dochter van Mr. Willem
Frederik Baron Roell, Minister van Staat en Sara Johanna Hop 2).
Als vriendin zijner tweede vrouw, in het voorjaar van 1819 bij
de bruiloftsfeesten van D . J . v . L, tegenwoordig, won zij de liefde
van zijn zoon, die toen nog slechts een zeventienjarige knaap was
en begon hem wederkeerig to beminnen. Die liefde werd nog
aangewakkerd toen zij in het najaar op het Manpad kwam logeeren en de jongelieden to zamen door bosch en duin dwaalden .
i) Dit aardig gedichtje is later onder de verzamelde poetische werken
opgenomen .
2) Baron ROell was geboren in 1767 en stierf in 1835 . Zijne vrouw was
reeds in 1818 overleden . Henrietta R . was geboren 21 Febr . 1792 en stierf
8 Jan . 1870. - Als minister moest Roell de Koningen Lodewijk en Willem I
naar hun verschillende residenties, Amsterdam, den Haag, Brussel en Utrecht
volgen . Was het hof in laatstgemelde plaats, dan logeerde hij op het slot to
Zeist . Hij was een eenvoudig man, die menigmaal zelf de benoodigde visch
op de markt kocht en die in een netje naar huffs droeg .
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Hij zond haar in datzelfde najaar een vers van den „Oppervinker
van de baan annex het Huis to Manpad" waarin hij zijn „suikerzoete Henriet" smeekt hem in zijn eenzaamheid to komen vertroosten, en jets later op haar verzoek een boek ter leen „les
petites miseres de la vie humaine", met een begeleidend gedicht,
dat aldus aanvangt
0 Engel vol aanminnigheden
Die, waar gij immer heen komt treden
U door de vreugd verzellen ziet ; 1 )
en eindigt met eene „tribulatie", niet in het boek vermeld, maar
door den verliefden dichter ondervonden :
Te zien, als ge aan een engel schrijft,
Dat op 't papier geen plaats meer blijft,
Dat, wilt gij haar niet meer verveelen,
Gij uit moet scheiden met uw kweelen,
Schoon gij fog veel haar zeggen moet
In 't eind den droeven afscheidsgroet
van Jacob van Lennep
de dienaar, aanbidder, enz .
Dat de wederzijdsche ouders van het jonge paar deze liefdesbetrekking niet met gunstige oogen konden aanzien, spreekt wel
van zelf. Er kon, naar hunne meening, toch niets van komen ;
hij was zeventien en zij fief jaar ouder ; bovendien was hij pas
student geworden, en voerde fiefs meer uit dan verzen op zijn
beminde schrijven . Den 31 step Dec . 1819 richt dan ook D . J .
V. L . een vermanend gedicht tot zijn zoon, met het opschrift :
„pollicitus meliora" . 2)
Hoe l door een schijn van min geboeid,
Waar zelfs geen hoop uw hart kan streelen,
Verpijnt ge u, slechts in waan ontgloeid,
Om hersenschimmen voort to teelen,
en bezweert hem aan den arbeid to gaan .

Denzelfden dag

z) In een foot voegt hij hierbij : „Dat heb ik, geloof ik, meer gezeid,
maar goede en ware zaken zijn nooit to veel herhaald ."
a) „Die betere dingen beloofde ."
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beantwoordt de zoon de regelen zijns vaders met een eigen vers,
onder het Vondeliaansche motto : „Die liefde is sterker dan
de doodt" .
Ach ! was 't een ijdle schim, die mijn geluk kon stooren,
Licht doofde 't vuur zich uit, dat heel mijn ziel verslindt .
Maar de eigen felle schicht kon beider hart doorbooren,
En met gelijke drift voel ik mij weer bemind .
„waarom," zoo klaagt de melancholieke minnaar eenige regels
verder,
waarom met eenen slag ons beide in ramp to storten,
Door 't scheuren van een band zoo flier aan ons geluk ?
waarom mijn levensdraad ontijdig of to korten,
Haar achterlatend in een eindeloozen druk ?
en hij eindigt
Ach ! mogt uw Vaderhart de zielsrust wedervinden !
Uw zoon vergat het doel van zijn bestemming niet .
Mogt sours een dwaze stond mijn jeugdig brein verblinden,
Ik volg gelaten na wat mij mijn pligt gebiedt .
Hij volgde echter den wensch zijns vaders in deze zaak niet,
want de vrijage ging door . Den 16den Januari 1820 werd bij het
uitgaan der Fransche avondkerk aan Mejuffrouw 1 ) Roell een
,,Liefdesalmanak" in de hand gestopt, waarin haar minnaar in
een aardig vers betuigt hoe hij het geheele jaar door haar bemint,
hoe het flag voor hemn is wanneer hij haar ziet en nacht wanneer
zij afwezig is, en hoe er dan alleen eklipsen zijn, wanneer hij
bemerkt flat een ander haar zijn hulde komt bieden ! - Een paar
maanden later volgde een tweede dichtbundel, waarin o . a . een
droeve klacht wordt aangeheven over eene ziekte, waaraan
Henriette geleden had, met deze woorden eindigende : „Neen
maar, in proza gezegd, begin me zulke malle grappen niet meer
van ziek to worden, anders kon je mij per avontuur, als je weer
wel werd, ook wel ziek vinden van melankolie en daar zouden
i)

Het was in die dagen in Amsterdam niet de gewoonte, adellijke jonk •

vrouwen „freule" to noemen. Mijne grootmoeder heette voor haar huwelijk
nooit anders dan Mejuffrouw Rdell,
I.

6
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wij ook niet veel aan hebben . En tel verder refs op wat een=
tijd je met dat ziek zijn verliest, wat een genoegelijke uren .
Neen, geen dokterskoetsen meer !" - De bundel eindigt met een
vers op zijn studeerkamer, waarin alles aangenaam en gerie
felijk is,
Studentikoos en elegant ;
Mijn lamp, die overheerlijk brandt, 1 )
(Haar echter vult, tot mijn verdriet,
Mijn liefste Lampevulster niet)
Is beter, sierlijker meteen
Dan die van moederlief beneen,
In 't kort, 't is alles fraai en net,
Dan ach! ik mis er H . . . .
Kan je rijmen ?
Een andere bundel, op dienzelfden datum haar toegewijd }
begint met een acrostichon op Henriette Roell, „Van iemand
die een naam al heel goed begint to spellen", en bevat o, a . een
2) In 1857 wijdde J . v. L, eenige dichtregelen aan zijn oude lamp, die
hem zoovele jaren haar licht had geschonken .
Mijn oude Lamp, 't is veertig jaar geleen,
Dat ik voor 't eerst u zag op tafel pralen,
Van waar uw licht, met schitterende stralen,
in 't avonduur mijn stil vertrek bescheen .

Juist toen was my in de ouderlijke woning
Een kamer voor myzelven afgestaan,
Een eigen cel, waarin ik my voortaan
Bewegen mocht als oppermachtig koning .
't Was by uw schijn, dat rustig ne~rgezeten,
De jeugdige student zijn daagsche tack
Verrichtte - of wel verzuimde - ach! al to vaak
Werd uur by uur met rijmlary versleten .
Wat zong ik toen al liedren, haar ter eer,
Haar, 't voorwerp van mijn teedre jonglingsminne ;
Haar, my beschikt tot levensgezellinne,
My dierbaar toen - maar heden eindloos meer.
Poet . Werken VII, bi . 274, Wijt en Zonen, Rotterdam i86r ..
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vers : „Aan mijne Moeder !" waarin de jongeling op roerende wijze
zijn vroeg gestorven moeder beschreit, wier raad en troost hij,
vooral flu, zoo diep behoeft, immers
Een vader schenkt ons raad, een zuster heelt verdriet,
Dan ach ! het is de stem van eene moeder niet .
Een moeder weet veel meer, trots rampen en gevaren,

De liev'ling van haar hart zorgvuldig to bewaren .
Een traan welt uit haar oog, en rouw beknelt ons 't hart,
Een lack zweeft op haar mond, en weg is onze smart .

En hij vraagt zijne Henriette, die ook zelve hare moeder mist,
zijne klanken to herhalen .

Het mocht den ouders der beide geliefden toch gelukken aan

de vrijage voorloopig een einde to maken, waaraan zij, in de

gegeven omstandigheden, zeer wijs deden . Dat de liefde bleef
voortduren, zelfs in het zoo licht ontvlambaar gemoed van J . v . L .,
bewijst wel dat zij diep zat, en leert ons de reeds vroeger aan-

gehaalde zin uit een zijner brieven aan Amersfoordt, waar hij,

van eene avond spreekt, die nimmer geheeld zal worden . Een
paar jaar lang zagen de jongelieden elkander zeer weinig ; den
11den Juli 1822 schreef J . v . L . van het Manpad aan Amersfoordt
Gisteren avond zat mijn vriend H . A . van Lennep 1 ) op mijn kamer,
joist toen ik aan u wilde gaan schrijven ; zijn famille was beneden bij

mijne ouders, en toen ik om thee to drinken ook beneden kwam, verschrikte ik plotseling zeer, daar ik in de kamer, benevens den Heer
en Mevr. Hodshon, ook mijne vriendin, welke aldaar logeert, to visite
vond . 1k had moeite om mij goed to houden, daar ik haar volstrekt niet
verwachtte en in lang niet gezien had, en daar het de eerste refs
was dat zij op het Manpad kwam sints zij aldaar gelogeerd heeft
Gij begrijpt dat ik den avond doorbracht op eene wijze deels zeer
aangenaam, deels zeer onaangenaam, en moeilijk voor ons beiden .
Wij spraken weinig samen en deden ook ons best om elkanders

oogen niet to ontmoeten, dock ik was ook na hun vertrek stil en
peinzend, hetgeen mijn vader zeer wel opmerkte, die mij oak aan het
i) Deze werd later zijn zwager ; hij trouwde met Anna Louise v . L, in
1828 en overleed in 1855 . Zij woonden des zomers op de hofstede Leyduin,
dicht bij het Manpad .
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avondeten met eenige nieuwtjens op de hem eigen vriendelijke wijze
zocht op to ruimen .
In Mei 1824 vertrok J . v . L . naar Leiden om daar de weken
aan zijne promotie voorafgaande, rustig de laatste hand aan zijne
dissertatie to kunnen leggen . 1 ) Hij schreef van daar den 2lsten
Mei aan Amersfoordt :
lk ben hier door de professoren wel en heusch ontvangen geworden ;
Van Assen heeft mijne dissertatie als Promotor gelezen en wel met die
aandacht en naauwkeurigheid welke ik van hem verwachtte . . . Die wil,
vindt hier tot werken de beste gelegenheid . . . men plaatst zich tot
arbeiden, al was het maar omdat men niets antlers to doen heeft .
Herdingh maakt Maandag aanst . met drukken een aanvang en heeft
mij beloofd dat de dissertatie in anderhalve week gedrukt zal worden .
Doch tusschen doen en zeggen Groote bergen leggen, zooals het oude
spreekwoord meldt . Intusschen heb ik tijd tot den 19den Juny, waarop
mijn promotie bepaald is .
Dingsdag heb ik aan mijn vader omstandig geschreven dat ik
thands een beslissend antwoord van hem verlangde, of hij mij toestond
mij openlijk aan mijne beminde to verklaren, of niet . Ik heb hem zoo
min pathetiek en zoo bedaard als ik kon geschreven . Kalm en onderworpen wacht ik mijn noodlot af, en hoe de uitslag ook zijn moge,
ik zal er in berusten . Het heeft mij veel gekost eer ik zoo veel op
mijzelven verkregen had, dat ik het denkbeeld van haar voor eeuwig
to verliezen, zonder ijzing kon voeden ; thands echter geeft de overtuiging van in dit geval ten minsten plichtmatig gehandeld to hebben,
mij eene grootere gerustheid van geest dan ik immer gehad heb . . .
Bij prof. Kemper ben ik ook een paar reizen geweest ; dock hij is
de man niet met wien men aangenaam en bedaard praten kan . Beter
bevalt mij Tydeman, die wel verschrikkelijk rammelt, dock voet bij
stuk houdt en een put van geleerdheid en kennis is. . . . Ik heb daar
eene ijsselijke ontdekking gedaan : dat ik namelijk de grootste kermisa
drokte in mijn buurt hebben zal . Nu heb ik zulk een haat tegen
kermissen dat ik altijd maak niet in eene stall to zijn waar er eene
plaats heeft ; dan, ik zal mij ook hieraan moeten wennen . . . .
Eene week later schrijft hij aan denzelfden :
Juist was ik bezig om eene proef na to zien (een zeer aangenaam
i) De titel was : Disputatio Juridica inauguralis ad Valentiniani constitutionem de mendicantibus validis . Lugduni Batavorum, apud L . Herdingh et filium .
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werk !) waarop de drukkersjongen wachtte, toen de juifrouw binnen
trail, een brief in de hand houdende . Het eerste oogenblik dacht ik
dat ik een antwoord van mijn vader kreeg, waarop ik nog wacht .
Dit deed mij ontroeren, en ik voelde dat ik bleek en rood werd . Zelfs
toen ik uw hand zag op het adres, was ik nog niet geheel van de
ontsteltenis teruggekomen . . . . Ik heb mij 1 .1 . Zondag uitnemend vermaakt, daar ik met den student P. Elout naar de buitenplaats zijns
vaders, Blankenburg geheeten en achter Wassenaar gelegen,'s morgens
reed en aldaar den dag met wandelen sleet, zoo op de plaats zelve,
die zeer schilderachtig en met smack aangelegd is, als in de heuvelachtige en allezins lachende omstreken . De Minister, die op een
gedeelte der wandelingen met ons was, en zijn gezelschap wel waardig,
verhaalde mij veel nuttigs en vermakelijks . Ik bleef er eten en zag dus
ook zijne dochter, een ziekelijk dock zeer lief meisje, voor wie ik veel
vriendschap gevoel, en die mij als eene zuster liefheeft ; ik had haar
in geen twee jaren gezien, en was dus zeer verheugd haar eens weder
to ontmoeten, to meer daar men van 't najaar vreesde, dat zij den
winter niet halen zoude . . . .
Het antwoord, dat J . v . L . van zijn vader wachtte, werd hem
door dezen laatste mondeling gegeven, toen hij can het eind der
week op het Manpad kwam . Het luidde dat hij en de heer
Roell de zaak bleven afkeuren, dock dat hij zich niet langer
verzetten zou, indien zijn zoon het zijn plicht oordeelde Henriette
R . to huwen ; in dat geval zou hij zijn vaderlijke toestemming
en zegen medegeven, en van zijn kant alles aanwenden om het geluk
zijner kinderen zooveel mogelijk to vestigen .
,,Ik heb nu", schrijft J . v . L . 2 Juni can Amersfoordt, „can den Heer
R . die nog erger tegen het huwlijk is dan mijn vader, om een mondgesprek verzocht en wacht antwoord . Intusschen grieft het mij bitter
dat ons huwlijk den wederzijdschen bloedverwanten zoo zeer tegenstaat ; dan ik moet dit stilzwijgend lijden, en mij ootmoedig onderwerpen can hetgeen God over ons beschikken zal . . . .
In een brief van 14 Juni lezen wij o . a. het volgende
Laatsleden Zaturdag raakte mijne Dissertatie geheel afgedrukt en
bezorgde mij dus de gelegenheid mij voor anderhalven dag naar het
Manpad to begeven . Ik beyond aldaar uit een nieuw gesprek met
mijn vader dat het lastig en moeilijk valt met Diplomatici, ook in
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gevallen van het daagsche leven to moeten handelen .
Eerst had
de heer R . mij geschreven, toen ik hem om een mondgesprek verzocht,
dat hij mij niet spreken kon zonder blijkbare toestemming of voorkennis mijns vaders ; thands, flu mijn vader op mijne aanvrage bij
hem is geweest, houdt Zijne Excell . zich gedurig niet to huis of, als
hij mijn vader op de straat ontmoet, spreekt hij over andere dingen ;
geduld is hier dus het eerste vereischte . . . .
Dat geduld zou worden beloond . Uit Amsterdam schrijft hij
veertien dagen later
Alles is in orde . Gisteren reeds heb ik antwoord van mijn vader
ontfangen, benevens een alles afdoenden brief voor den Heer R ., die
na de lezing niet meer geaarzeld heeft, maar dadelijk aan mijn verlangen
voldaan : zelfs ben ik reeds met haar uitgeweest . . . .
In een brief van 20 Juli lezen wij :
Ik ben tegenwoordig zoo gelukkig dat ik somtijds voor mijzelven
schrik, en mij afvraag of het wel mogelijk is dat zulk een hell lang
van duur zij . Ook vrees ik meer dan eens, Hem, van wien mij al de
zegeningen toestroomen die ik dagelijks geniet, voor dezelve niet
dankbaar genoeg to zijn en, medegesleept door de denkbeelden van
aardsch geluk en de hoop eener aardsche toekomst, het uitzicht op
een beter leven to vaak to verwaarloozen . Deze gedachten kwellen
mij veelvuldig in die oogenblikken dat ik bij mijne dierbaarste zit,
en alleen om haar denkend, de gansche wereld vergeten heb ; dan
word ik op eens stil en peinzend, en verontrust haar hierdoor . Gelukkig dat ook zij mij dan begrijpt en eenstemmig met mij gevoelt
hoe noodig het voor ons beiden is, om ons van het aardsche hoe
langer hoe losser to maken en voor aardsche schatten ons een hoogeren schat to verwerven . . .
Het huwelijk werd den 13den October van datzelfde jaar gesloten
en de jonggehuwden betrokken een huis op de Prinsengracht
tusschen de Utrechtsche straat en den Amstel . ') „Van Hem",
i) Later verhuisde J . v. L, naar de Prinsengracht over het Amstelveld,
daarna naar de Heerengracht bij de Utrechtsche straat, daar waar thans de
kantoren der Amsterdamsche Bank zich bevinden, en nog later naar de
Keizersgracht tusschen de Leidsche- en Spiegelstraten (No, 560), waar hij
tot zijn dood bleef. In den gevel van dit laatste huis is een gedachtenissteen
met zijn naam en wapen ingemetseld . (Zie Hoofdstuk i2) .
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dus tong de dichter zjne bruid op den huwelijksmorgen toe,')
Van Hem, die de eigen zielsgedachten,

En 't eigen minuend harte ons gaf
Van Hem dien we onzen Vader achten,

Van Hem slechts, bidden, hopen, wachten
Wij heilgenade en zegen af. 2)
i)

Feestgroet aan mijne bruid op onzen huwelijksmorgen toegezongen,

Poet . Werken, V, bl . 224, Rott. Wijt en Zonen i86z . - Onder andere gedichten,

door J . V . L. in de jaren 1819-1824 vervaardigd, noem ik flog : Het Studentenvaandel to Leyden, door den Baron de Nostits in het oproer van 1642 gered
(in den Leidschen Stud . Almanak van 1822 opgenomen) ; een schoon lied
aan zijn Oom en Tante van Loon bij den dood van hun tweede zoontje (1823) ;
een feestzang bij gelegenheid van den doop van zijn broeder Cornelis (1824)
en : De Dichter aan zijn verloofde, ten geleide van een gouden keten . Dit
laatste vers werd door G . Polak in 't Hebreeuwsch vertaald en in het Ned .
Israel . Jaarboekje voor 5628 (1867) opgenomen . Eindelijk vermeld ik nog een
heldendicht van 200 regels, „de Tocht naar de Zanderij" in 1819 vervaardigd,
waarvan het handschrift was zoek geraakt ; J, V . L, schreef het 41 jaren later
echter, voor de verzameling van den heer Knoll, geheel uit zijn geheugen
weder op. Het behoorde volgens den dichter zelven niet tot de slechtste
dingen die hij gemaakt heeft . -- In 1820 schreef hij een „Conte oriental",
dien hij ter beoordeeling aan den heer A . Coquerel zond . Deze antwoordde
0 . a . ; ,,Je ne vows dirai rien dune page d'observations et de chicanes, que
je me suis permises sur le style . Ii y a taut de francais qui ne sont pas en
etat d'en faire autant, que je n'ai pas le courage de vows faire is guerre sur
ces minuties . . . En resume, j'ai cru trouver daps tout 1'ouvrage le cachet
d'une imagination feconde et dun travail facile . Je suis stir cependant, que
Si j'etais asset heureux pour savoir le hollandais, vows me feriez le plaisir
de me communiquer quelques ouvrages qui vows feraient plus d'honneur
encore ." (Familiearchief ) .
2) Bijna vier en veertig jaren mochten zij in het huwelijk verbonden
blijven ; zij overleefde haar echtgenoot nog anderhalf jaar . Naar het uiterlijk
was zij klein van gestalte en moet er in haar jeugd, met haar donkerbruine
oogen en haar, lief uitgezien hebben . Met haar zuster Sophie had zij eens de
„Gavotte" voor koning Lodewijk gedanst en Prins Frederik verhaalde aan
mijn vader dat hij zich herinnerde haar op een bal to Brussel ontmoet en
met haar gedanst to hebben, kort na den slag van Waterloo . - Nog tie ik
mijne grootmoeder voor mij, zittende in haar leunstoel in de achterkamer van
het huffs op de Keizersgracht, het vriendelijke gelaat omlijst door de twee
krullen aan de slapen, en later op haar sterf bed, toen zij mijn broeder en mij die
bitter weenden -- ik was toen tien jaar -- vermaande niet to schreien, daar zij
naar den Hemel ging . - Zij was eene verstandige, lieve vrouw en moeder, en
J . v . LL heeft herhaaldelijk betuigd ontzaglijk veel aan haar verschuldigd to zijn .

III .
1824

1829 .
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Ik ademde . . . en mijn zucht was poezy .
J . V . L . Ned . Legenden (Adegild) .

„Academische Idyllen ."
Rijks-Advokaat.
,,Fiesko ."
„De
Genade ."
Omgang met Da Costa . - Dagboek . - Dichtbundel .
Secretaris der Commissie van Landbouw . - „Nederlandsche Legenden"
(Het Huis ter Leede, Adegild, Jacoba en Bertha) .
Daar J . V. L . nog geen betrekking had, kon hij zich in den
eersten tijd na zijn huwelijk ongestoord aan de genoegens van
het huiselijk levers wijden . De zoogenaamde „maatschappelijke
plichten" waren hem en zijn vrouw minder aangenaam, zooals
uit een brief aan Amersfoordt van 25 Juni 1825, van het Manpad
geschreven, blijkt
Niemand misschien is het meerder met u eens dat de zoogenaamde
fatsoenlijke Societeit, de hedendaagsche groote wereld, een wanstaltig
onchristelijk ligchaam is, hetwelk ieder, die wezenlijk godsdienstig
denkt en als zoodanig handelen wit, moest schuwen en verachten .
Dan -- er bestaan onloochenbare maatschappelijke plichten : - plichten welke niet strijdig zijn met die welke men aan een Hoogeren
Wetgever schuldig is - en de grenslijn to trekken waar die stellige
plichten eindigen, waar de schijnplichten van etiquette, mode, beleefdheid, welvoegzaamheid, enz . enz . beginners, is niet alleen vaak
allermoeilijkst, maar bij de meesten eene onuitvoerlijke poging . Wanneer men eens in den draaikolk is, houd ik het veiliger dien geheel
to verlaten, en als een kluizenaar op het stille land to gaan levee,
dan aan de verzoeking ten proof to staan door to blijven waar men
is, ook al vormde men de heerlijkste ontwerpen van zelfsverbetering .
Mijzelve niet vertrouwende, sprak ik met mijne vrouw over het

Mr . W . F . Baron IWELL,
Naar de teekening van CLERMANS, gegraveerd door
('s Rijks Prentenkabinet .)

COTJWENBERU .
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punt in questie . Zij betuigde mij hoezeer haar de Societeit walgde,
hoe gaarne zij alleen met mij en haar kind in 't vervolg zou willen
levee, en geene andere menschen zien, dan zulken van welke zij kon
leeren beter en verstandiger to worden, herhaalde meer dan eens, ja
met tranen deze betuigingen . . , dock hield de schoone drown . . .
voor een drown en meer niet .
„B.v . zeide zij, ik krijg van N.N . een mutsje, een kraagje voor mijne
kraamkamer ten geschenke : N . N . heeft daar zelve aan gewerkt en
veel tijd aan besteed ; met dat al veracht ik N . N . of houde niet van
haar. Moet ik flu haar de geschenken weerom zenden ? moet ik dezelve
houden, haar bedanken en verder den zak geven : moet ik, als zij
mij 2 a 3 maeen to soiree vraagt, altijd een weigerend antwoord zenden, en mij dekken met : „ik moet to huffs blijven, want ik bee antlers
niet gerust over mijn kind," of, ,,ik moet mijn man thee schenken,"
of mijn man wil niet hebben dat ik bij u ga" ; -- terwijl N . N . intusschen ziet dat ik alleen, zonder man noch kind, Q . Q, ga bezoeken,
die mij geen dienst hoegenaamd gedaan heeft .
,,B .v. wij worden op een diner verzocht bij iemand waar wij zeker
zijn ons to zullen verveelen : wij hebben bovendien de zekerheid van
den nadenmiddag verdorven to zien en, dank hebbe de truffes, ragouts,
pates de perigueux, champagne, porto, enz . nog den volgenden ochtend onbekwaam to zijn tot eenig goed : -- dock, bedanken wij bij
den eenen, zoo moeten wij naar den stiji bij den anderen wok bedanken, al gingen wij er nog zoo gaarne . Is de bedankte, familie of
nabekende, zoo zijn wij er voor eeuwig nee gebrouilleerd" . . .
,,Wel lieve vrouw, des to beter, dan zijn wij voor nadere invitaties
voor eeuwig bevrijd ." - Ja naar ! dan komt tante X of nicht Y of
vriendin Z en geeft den moederlijken raad om niet ieder voor het
hoofd to stooten, van ons niet to singulariseeren, en dan wat geantwoord?" -- ,,Daar zal ik op peinzen, vrouwtjelief ."
Help mij armen drommel uit de verlegenheid . Het is mijner vrouw
en mij waarlijk ernst een einde aan al die fratsen to maken, dock
wij hebben nog werk met de middelen hoe . Gij die de zee der fatsoenlijke societeit altijd van de haven op uw gemak beschouwd hebt,
evenals de havenmeester de in- en uitloopende, ja de dobberende en
met de golven worstelende schepen, hebt u nooit aan een rosmolen
behoeven to onttrekken, waar gij nooit in geweest zijt . Doch ik, die
nooit iets beters geweten heb, dan dat het zoo hoorde, bevind mij in
den staat van iemand die in een ganzenhok is opgesloten : zoo hij
de deur wil uitbreken, blazen alien hem achter na : en het venster is
wat hoog .
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Het kind voor wie het mutsje van N . N . bestemd was, werd
den llden Augustus van dat jaar geboren en ontving de namen
Sara Cornelia Wilhelmina . Zij groeide op tot een schoone en
geestige vrouw, de lust harer ouders en harer broeders, wier
eenige zuster zij was .')
D. J . v . L., die zelf later ingezien had hoe dwaas het was
geweest dat zijne „Carmina Juvenilia" door zijn vader waren uitgegeven, toen hij nog een knaap was, had zijn zoon nooit
willen toestaan jets in het licht to geven, eer hij een gevestigde
positie verkregen had, hoezeer deze er ook naar verlangde zich
gedrukt to zien en hoezeer de vader van zijn kant ook ingenomen
was met de papieren kinderen van zijn eerstgeborene . Thans
oordeelde deze laatste den tijd daarvoor gekomen . Allereerst
verscheen eene vrije omwerking in verzen van Schiller's treurspel Fiesko, dat reeds in J . v . L .'s kindsheid jets bijzonder aantrekkelijks voor hem had gehad, terwijl het toen hij jongeling
geworden was, niet enkel om de fijn gesponnen intrigue, maar
ook als voorstelling van politieke toestanden en gevoelens zijn
belangstelling was blijven wekken . J. v . L .'s stuk was naar dat
van den Duitschen dichter en naar de beide Fransche van Ancelot
en Lamartelliere bewerkt, verscheen in 1825 en werd eenige malen
in den Stalls-Schouwburg opgevoerd, waar het redelijk voldeed .
De versificatie is hier en daar vrij goed, maar het treurspel als
zoodanig beteekent niet veel .
Om zijn stijl to vormen, gaf J . v . L . in het volgende jaar een
De overige kinderen van J . v. L, waren ; Mr . David Jacob Cornelis,
geb . 8 Jan . 1827, Directeur der Centr . Sp . Mij,, Ridder Ned . Leeuw, trouwde
15 Nov . 1855 Angela Cornelia Willet, stierf 8 Mei 1895 to Weenen ;
Christiaan, geb . 14 Mei 1828, Dir . Cult . Mij der Vorstenlanden, trouwde i ° .
1 I April '57 to Semarang Louise Johanna Meis, zij stierf 26 Febr . '67, en 2° .
to Djocjacarta 7 Dec . 1869 Charlotte Louise Kupfer ; stierf i8 Aug . 1908, in
den Haag ; - Mr. Maurits Jacob, geb . 6 Jan . 1830, Subst .-Off, v . Justitie to
Nijmegen, later Subst .-Off., en Off, v . Just., en Raadsheer i . h. Gerechtshof to
Amsterdam, Ridder Ned . Leeuw, trouwde 3 Maart 1857 Jonkvr. Carolina
Wilhelmina van Loon ; - Willem Anne, geb . 20 Sept . 1831, stierf 12 April
1833 ; - Mr. Willem, geb . 14 Mei 1834, stierf to Amsterdam 17 Juli 1597. Sara huwde 23 Aug . 1850 Jhr . Cornelis Hartsen, Staatsraad in B . D,, Minister
van Buitenl . Zaken, Commandeer Ned . Leeuw en Eikenkroon, enz ., en stierf
in den Haag 8 Febr. 1899 . 'Alle kinderen werden to Amsterdam geboren .
1)
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weekblad uit ,,De Naprater", waarin hij den geese! zwaaide over
wat hem voorkwam de dwaze zijne der maatschappij to zijn .
Het Tijdschrift leefde een jaar, en dat was, naar de redacteur
zelf in later tijd oordeelde, „juist twaalf maanden to veel ." 1)
Meer succes had de dichter met de uitgave zijner Academische
Idyllen, die merle in 1826 het licht zagen . 2) De bundel was aan
Bilderdijk opgedragen
U, girls en bask der dicht'renkooren,
Zij, als Monarch der poezy,
De trouw en manschap toegezworen
Van al wie optreedt in hun rij .
Dat de dichter zijne berijmde studentengesprekken met den
weidschen naam van „Idyllen" bestempelde, verklaarde hij daardoor, dat hij steeds getroffen was geweest door de gelijkheid in
toon, denkwijze, onderhoud en omgang tusschen de herderskouten van Sicilie en de gesprekken die zijne medestudenten en
hij onderling voerden ; van beiden toch waren eenvoudigheid,
gulheid, hartelijkheid en ongeveinsdheid de hoofdtrekken .
Dat de Idyllen opgang maakten, last zich we! eenigszins verklaren ; het genre was nieuw, de behandeling frisch, hoewel hier
en daar nog stiff en ouderwetsch, en de natuurtafereelen vooral
goed geschilderd, terwiji bij vele oud-studenten op menige bladzijde aangename herinneringen aan hun academiejaren werden

opgewekt ; hier en daar ergerde men zich aan den inhoud van
een hoofdstuk, waar wat al to realistisch de student-drinker werd
voorgesteld, die van zich zelf getuigen kon :
'k Heb een kwart ankertje, in een etmaal, opgedronken .
Zeide ik, dat de natuurtafereelen goed geschilderd zijn, dit
i) Naar aanleiding van de opvoering van Fiesko, schreef hij in ,,de Naprater'' het volgende ; ,,Que donne-t-on Samedi aux Hollandais? - Fiesko . Eh bien! noun verrons s'il faudra dire : Fl est-ce Ko qui fait de tels vers?"
2) De eerste uitgave (bij P . Meyer Warnars to Amsterdam) is versierd
met een door J . v. L, zelven geteekend vignet, den jeugdigen dichter als
student op zijn kamer voorstellende, waar de geliefkoosde lamp op de tafel
brandt. In de verzameling „Knoll" bevinden zich nog eenige andere teekeningen van J . v . L,, die hij ter illustratie van de verschillende „Idyllen" had
vervaardigd, dock die, waarschijnlijk om de hooge kosteii, niet in den bundel
werden opgenomen .
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komt vooral uit in de elfde Idylle, „het Reisplan'', waar eenige
studenten een voorgenomen voetreis door Nederland bespreken
en elk den lof van eene der provincien bezingt . De dichter kon
hier uit eigen herinnering putten . Hoe goed gezien en fraai weergegeven is in de volgende verzen een Drentsche zomeravond
Zie, als de zon in 't Westen daalt,
En 't heideveld in goudgloor praalt,
Hoe vroolijk 't lagchend boekweit bloeit,
In hagelwitten glans ontgloeid ;
Daar 't vlas, met blaauwe bloemen prijkend,
Het fielder luchtazuur niet wijkend,
Bij groene hennip, fijn besneen
En golvend' over de akkers heen,
Bij koolzaad, dat zoo heerlijk blinkt,
waar alle goudkleur bij verzinkt
En 't geele kooren moet verbleeken,
Aandoenlijk smelt en of komt steeken .
Sla her- en derwaart de oogen op
Naar Hunnebed en heuveltop ;
Zie hoe de den zijn' groene kruin
Verheft van achter 't mossig duin,
Waartegen berk en popeltwijgen
De blanke takken neer doen zijgen,
Of waar, al tint'lend van den gloed,

Dien de avondscheem'ring weem'len doet,
Jeneverbes en heideplant
Haar takken sling'ren over 't zand .
Zie, hoe de kudden 't veld verlaten
En met een vrolijk welkomblaeten,
Belaan met witte en zwarte yacht,
De schaapskooi zoeken die haar wacht,
Terwijl des herders trouwe hond
Haar angstig volgt en blaft in 't rond .
Aardig is ook de negende Idylle, „De Rijmelaars ." Daar wordt
een studentengezelschap ten tooneele gevoerd, waar de leden
over een opgegeven onderwerp een vers hebben moeten vervaardigen ; de verschillende gedichten worden voorgedragen,
terwijl een der leden, zekere Myrtil, op alles aanmerkingen maakt
en zelf eindigt met het volgende vers je, waarin hij geestig aantoont
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hoe verkeerd het is poezie aan banden to willen leggen, daar
zij dan heel licht in rijmelarij ontaardt .
Gij die hier, als filomeelen,
In gedwongen maatgeluid,
Met uw' bevende orgelkeelen
Oor noch harte meer kunt streelen ;
Vrienden ! scheidt er liever uit !
Gij vinkjens en cijsjens ! gij leeuwrik, hoor toe!
De koekkoek vervangt u ! koekkoek, koekkoekkoe !
1k beklaag u, zoet geveugelt' !
Want uw' teed're melodij
Wordt door wreeden dwang beteugeld .
Zijn uw leden nog gevleugeld,
Ach! uw zang is niet meer vrij .
Gij vinkjens en cijsjens ! gij leeuwrik, hoor toe !
De koekkoek beklaagt u ! koekkoek ! koekkoekkoe !
Ja, gij mocht in vroeger dagen
Naar de roepstem der natuur,
Fluiten, t jilpen, juichen, klagen,
Zingen wat u kon behagen,
Zonder wetten noch censuur.
Gij vinkjens en cijsjens ! gij leeuwrik, hoor toe!
De koekkoek gaat preeken : koekkoek ! koekkoekkoe
Maar van 't kunstloos, lieflijk zingen
Mist gij thands den eed'len lof,
Nu gij in vergaderingen
Ter bewerking u ziet dwingen
Van een' opgegeven stof.
Gij vinkjens en cijsjens ! gij leeuwrik, hoor toe!
De koekkoek bespot u : koekkoek! koekkoekkoe!
Niemand zal uw toonen prijzen .
Want hoe kan het ooit bestaan
Dat de putters, vinken, cijzen
Neurien op de eigen wijzen ?
Nimmer kan dit zuiver gaan .
Laat ieder zijn zangtoon : die komt hem ook toe!
1k blijf bij den mijnen : koekkoek ! koekkoekkoe !

94

EERSTE GEDICHTEN .

Breekt uw juk! herneemt uw' vrijheid!
Volgt uw eigen aandrift weer .
Dan eerst, als ge in voile blijheid
Dwaze banden aan een zij' leidt,
Dan herkrijgt ge uw' vroegere eer .
Dan zwijg ik en roep u niet langer meer toe
De koekkoek belagcht u : koekkoek ! koekkoekkoe
Nog in hetzelfde jaar verscheen van J . v . L .'s hand eene vertaling van Byron's ,,The Bride of Abydos," de eerste poging na
die van Da Costa in het „Fragment uit den Cain," om de poezie
van den grooten Engelschen dichter in Nederlandsche verzen to
doen genieten . 1 ) De werkeloosheid op maatschappelijk gebied
nam in dezen tijd voor J, v. L . een einde . In October 1826 werd
hij tot waarnemend Rijks-Advokaat benoemd voor Mr . F . van de
Poll, gedurende liens afwezigheid als Lid der Tweede Kamer .
In Juli 1828 volgde de benoeming tot Adjunct van gemelden
ambtenaar en in Maart daarop die tot Rijks-Advokaat, daar Mr .
van de Poll burgemeester der hoofdstad werd . Deze betrekking
vervulde hij tot zijn flood . 2) Bovendien werd hij in Dec . 1826
1) „De Abydeensche Verloofde", Amsterdam, P . Meyer Warnars. Later
vertaalde hij nog van Lord Byron : ,,The Siege of Corinth", „Beppo",
,,The Lament of Tasso", en een paar kleinere gedichten . J, v . L, had Byron
als jongeling het eerst uit eene Fransche vertaling leeren kennen . „De langdurige gerzoleerde pozitie", schrijft hij, „waarin Ergeland zich ten opzichte
van het vaste-land had bevonden, was oorzaak flat men in de laatste jaren
zeer weinig werks had gemaakt van de Engelsche Taal en haar nieuwere
letterkunde, en deze laatste eerst over Frankrijk en in een Fransch pak tot
ons moest komen, alvorens wij er smaak in vonden . De eenige Engelsche
schrijvers der 19de eeuw, die tot nog toe een uitzondering maakten, waren
Miss Edgeworth en Walter Scott ; wier werken lit boven de meeste anderen
vooruit hadden, flat zy niet alleen in hoo, e mate de aandacht boeiden, maar
flat zy ook nimmer jets behelsden, waardoor zedelijkheid of godsdienst gekwetst
werden : zoodat zy inzonderheid geschikt waren om aan den doorgaands
pozitieven en gemoedelijken geest onzer Natie to bevallen : - Byron daarentegen maakte in den beginne byzonder weinig opgang en werd zelfs nimmer
populair hier to laude." (Dramatische Werken 1852, I . 13) .
i) In 1856 werd zijn zoon Maurits (mijn vader) zijn adjunct, het volgende
jaar Mr. M. J. Pijnappel en nog later Mr. J, de Koning. - J. v . L, pleitte
nooit voor partikulieren . „Wanneer ik", schreef mijn vader in 1902 in het
weekblad de , .Amsterdammer", van 23 Maart, „als Adj . Rijksadvokaat met
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nog benoemd tot Secretaris van Curatoren van het Athenaeum
Illustre en de Latijnsche Scholen, in welke hoedanigheid hij der
stall zijner inwoning gedurende vele jaren gewichtige diensten
bewees . Dit kan steeds van J . v . L . worden getuigd : wat hij
deed, deed hij goed, met ijver en groote nauwgezetheid . Nooit
behoefde men op een rapport of verslag to wachten ; alles was
steeds op tijd en goed gereed . En dat zegt heel wat, als men
nagaat in hoe ontzaglijk veel zaken en commissies hij langzamerhand gewikkeld werd, en hoeveel secretariaten hij waarnam .
Zijn dichtveder stond in dezen tijd ook niet stil . Nauwelijks was
het jaar 1827 aangevangen of een nieuw werk verscheen, dat
meer beweging veroorzaakte dan de vorige uitgaven . Het was
eene hier en daar omgewerkte vertaling van het gedicht „la Grace"
door Louis Racine, den zoon van den beroemden Franschen
dichter .') Hoe J . v . L . er toe kwam juist dit werk ter bearbeiding
to kiezen zal ons later blijken . Van verschillende zijden stootte
men zich aan het dogmatische in „de Genade", waarin de dichter
de leer van de zaligheid door het geloof uit genade alleen en
de uitverkiezing Gods tot die zaligheid volgens het streng-gereformeerd leerbegrip ontwikkeld had ; vooral ergerden velen zich
veel moeite een advies of eene memorie gesteld had, en die, zoo dikwijls hij
thuis was, aan zijn oordeel onderwierp, zeide hij dat hij het zou nazien, en
dan gebeurde het menigmaal dat hij een half uur later bij mij op de kamer
kwam en met de woorden : „wat zou je hiervan denken ?" mij een in dien tijd
door hem geschreven stuk voorlegde," -- Hij stelde ongelooflijk vlug . Ook

beweerde hij dat, wanneer hij aan een roman of gedicht bezig was, het hem
uitrustte om dagvaardingen of adviezen als rijksadvokaat to moeten stellen .
In de eerste jaren na zijn huwelijk was J, v . L . ook Commissaris van eene
Levensverzekering, waarvan hij later Directeur werd, Nadat hij dien post
twee jaren had waargenomen, werd de Maatschappij ontbonden, daar hi J
bemerkt had dat zij niet op een goede financieele basis was gevestigd .
i) Het werk van Louis Racine verscheen in 1720 . Hij vervaardigde het
tijdens zijn verblijf bij de Peres de l'Oratoire de Notre-Dame des Vertus, in
den ouderdom van 28 jaren . Hij was zeer nederig en had steeds het vers uit
de Phedre van zijn vader in den mond

Et moi, fill inconnu d'un si glorieux pere!
J, v . L's gedicht verscheen onder den titel : De Genade. Naar het Fransch
van Racine . Door Mr. J, van Lennep . Te Amsterdam bij P . Meyer Warnars
1827 . - In gr . 8vo. XX1V, 64, en 52 bl. aanteekeningen.
Later kwam het
zonder de aanteekeningen uit .
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aan de voorrede en de uitvoerige aanteekeningen van den vertaler,
waarin men maar al to duidelijk de denkbeelden van ,,dwepers"
en „geestdrijvers" als Da Costa cum suis meende to herkennen,
denkbeelden waartegen de meesten in die dagen zeer vijandig
gestemd ware,,, toe,, de mensch als een voortreffelijk wezen
werd geschilderd en van schuld, bekeering en genade weinig
gerept werd . In elk geval vond men het ongepast dat een jong
mensch van nog geen vijf en twintig jaren en dan nog wel geen
godgeleerde van professie, zich een eigen oordeel aanmatigde
over zulke diepgaande theologische verschilpunten als genade en
onmacht, predestinatie en vrijen wil en wat dies meer zij . Ook
D . J . V . L. was van ditzelfde gevoelen ; hij was geschokt en
bedroefd over den stag diep zijn zoo,, genomen had en waardoor
deze op eens positie nam in het kamp der ,,geestdrijvers ." Hij
zocht hem op en sprak hem er over aan ; naar aanleiding van
dat gesprek schreef J . v. L . den volgenden brief aan zijn vader :
Vrijdag morgen .
Waarde Vader,
Gisteren morgen was ik zoo gelukkig : ik had zulke overvloedige
redenen om God to danken voor alle Zijne zegeningen : ik was zoo
gelukkig, dat ik er van beefde en bijna overtuigd was, dat ik mij met
gelatenheid moest wapenen, omdat mij een groote ramp boven't hoofd
hing : - die ramp is gekomen en van een kant waarvan ik haar, God
weet het, niet verwachtte : ik heb de minachting mijns dierbaren vaders
ondervonden ; diep, zeer diep heeft die mij getroffen, daar ik volstrekt
niet vermoed had dat mij,, werk die zoude to weeg brengen ; daar ik
zuivere bedoelingen had en daar ik waande dat gij mij,, Voorrede
althands reeds gelezen halt, toe,, gij Dingsdag avond bij tante C .
mij,, werk preest. Dan het ligt er toe en ik sta voor uwe oogen
met den blaam van duivelschen hoogmoed besmet . Hoe ik mij in uwe
oogen weder zuivere,, zal, weet ik niet, omdat 1k, hoe zondig en
slecht ook in andere dingen, wezenlijk wat de uitgave van de G .
betreft, van hoogmoed vrij ben .
Ik heb die bew, voorrede niet zoozeer voor andere,,, als tot mijne
eigene geruststelling geschreven : ik begreep dat andere,, mij,, doe!
zoude,, kunnen misvatten, dock ik wilde zelf overtuigd zijn, dat ik
bij de uitgave hoegenaamd geen doe! had van ergernis to geven,
nosh van mij als 't ware, in 't strijdperk to begeven, of den leer-
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meester uit to hangen ; daarom stelde ik dit voorbericht, als tot een
toetssteen van de bedoeling welke mij bezielde ; en die is werkelijk
iegene welke ik ook in dat Voorbericht opgeef . 1)
i)

In de voorrede van den vertaler lezen wij o, a . : Toen de Heilige getuige

der waarheid, van Godslasterende logentaal beschuldigd, voor den Romeinschen

:Stedehouder to recht stond, vroeg Hem Pilatus : wat is waerheyt?

Geene vraag is, vooral in onze dagen, meer herhaald geworden, dan deze :

waarom helaas! sproot die bij zooveelen uit een hart voort, even ongeneigd

ds dat van Pilatus om de eenige waarheid aan to hooren en lief to hebben ?

Welzalig hij, wien de Geest Gods heeft gegeven, die vraag met een biddend
en geloovig hart to doen . Voor hem toch is het antwoord niet twijfelachtig
gebleven : Gods Woort is de Waerheyt, en Christus is het Woort .

wie dan de waarheid ernstig lief heeft, wie naar haar bezit verlangend

reikhalst, hebbe Christus lief, want bij Hem alleen is waarheid, waarheid
en genade : want Hij alleen kan door de instorting van den Heiligen Geest

den zijnen tot een waarachtig licht verstrekken op al hunne paden .

Immers, buiten dat licht der waereld is er voor den in duister omwande-

lenden Adamszoon geene kennis, geene waarheid, geene wetenschap : ja, het

is den verstandigsten, den kundigsten, den geleerdsten onmogelijk, zonder

den levendmakenden invloed des Geestes, eenig inzicht, ook het minste, in

de taken Godes to verkrijgen . Hoe gebeurde het anders, dat mannen, naar

het oordeel der waereld uitsteekend in wetenschap en ervarenis, wanneer zij
alleen aan den bedriegelijken toets hunner menschelijke rede het Bijbelwoord

beproefden, de duidelijkste, de nadrukkelijkste, de eenvoudigste grondwaar-

heden niet, of geheel verkeerdelijk verstaan hebben?

Bijzonder trof mij, bij de eerste lezing van Racines dichtstuk over de

Genade, de zuiverheid der van hem voorgedragene leer, waarmede ik zoo

van hart en ziel kon instemmen, daar zij schier overal, bijna woordelijk uit

de Schriften genomen was; en ik gevoelde eene stellige opwekking, om eene
vertaling van zijn werk to beproeven, die ik dan ook met brandenden ijver

begon en met ware stichting volbracht, onder een oprecht gebed, dat zij aan
anderen dienzelfden zegen verschaffen mocht, welken ik bereids daarvan
ondervond .
Dat oogmerk, om anderen namelijk to bemoedigen en to stichten, betuig

lk plechtig, dat mij, bij de uitgave deter overzetting, alleen bezielt . Ik mag

niet vergeten, dat sommigen misschien mijnen arbeid uit een ander oogpunt
beschouwen zullen, en het daarvoor houden, dat ik alleen uit factiezucht of
om scheuring en ergernis in de kerk to brengen, voor die uitgave juist

eenen tijd verkies, waarin de twisten over geloofspunten vrij hevig ontvlamd
zijn : wie mij zulke eene bedoeling mocht toeschrijven, ik durf hem met een

vrij geweten logenstraffen ; terwijl ik verklare, alleen voor hen to schrijven,
die met geloof en liefde voor den Heer, en niet als Pilatus, wenschen to

leeren wat
I.

waerheyt zij ;

van dezulken zal ik met dankbaarheid en ware
7

9$
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Ik wil mij dus geenszins aan mijne landgenooten als een leeraar
voordragen : ik geef hun alleen eene vertaling, met noodzakelijke en
uit het werk zelf voortvloeiende aanteekeningen ; dock ten einde men
wist, wie de vertaler was die den Roomschgezinden Racine vertaalde
en met hem dorst verschillen, moest de lezer immers eerst weten dat
ik een Protestant was, en dit leert hij uit mijne voorrede, die derhalve
het gereformeerd Principe stelt, niet zoozeer als een punt van contro
vets, maar als eene tusschen lezer en schrijver uitgemaakte zaak,
waarover men het eens moet zijn, aleer men begint to spreken .
Ik ben nergens personeel geweest en heb mijne uitdrukkingen overal
gematigd zoo zeer ik kon, en ik zie waarlijk niet waarom het aan
den jongeling niet geoorloofd zoude zijn over dogmatieke punten to
spreken . Wat exegese of critiek betreft, daartoe wordt diepe kunde
vereischt ; dock de leer zelve kan, mijns inziens, zoowel door den
armen van geest, den geringen, den ongeletterden, mils hij God met
een nederig hart om zijnen Heiligen Geest bidde, als door den kundigstep en geleerdsten Leeraar, gekend en verdedigd worden . Ik heb
meermalen schippers, winkeliers en andere eenvoudige menschen
ontmoet, die in geestelijke zaken zulke heldere en zelfs schitterende
begrippen hadden, dat menig geleerde die gaarne zoude gevonden
hebben .
Ik weet dat men algemeen van denkbeeld is, dat het den jongeling
niet voegt over zaken den godsdienst betreffende, to schrijven : dock
ik vraag, waarom niet even goed daarover als over geschiedenis,
wiskunde, letterkunde, enz. Voor deze kundigheden toch heeft mere
groote studie en ervarenis noodig : voor de zaken Gods heeft men :
alleen den Bijbel noodig, met een aanhoudend gebed aan den H . Geest
om dien recht to mogen verstaan. Wordt ons niet gezegd dat alle
Schrift van God is, is het dus niet tot Hem dal wij ons moeten
wenden, opdat Hij ons Zijne eigene woorden aan 't verstand brengt~
en is er niet eene belofte dat wij zullen ontfangen al, waar wij geloo .vende om bidden?
Vinden wij niet in den Bijbel dal het meest overal jongelingen zijn,,
die God vooral begenadigt ? Is niet het kleine, het nederige overal
verkoren ? Waren niet Abel, Jakob, David, Daniel, Johannes, Paulus~
vreugde, aanmerkingen, terechtwijzingen, ja tegenwerpingen aanhooren, vet-zekerd dal Hij, bij Wien de waarheid is, aan hen, zoowel als aan mij, die,

naar behoefte, zal doen kennen, opdat wij aldus medearbeyders wordende
diet waerheyt, ter eere Gods en ter onderlinge stichting mogen werkzaaim
wezen ! Amen .
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enz . jongelingen? Is niet in het boek Jobs, Elihu de jongere van jaren,
degene die de ouderen beschaamd maakt ?
1k zal mij zeker bij geen van alien vergelijken, dock waarom zoude
ik het in liefde, in fever voor God, aan hen toegeven? Is het niet
mijn plicht, Gode dankbaar to wezen voor het groote werk der bekeering dat Hij in mij verricht heeft . 0! wel zegt de Heer : wien veel
kwijtgescholden is, die zal veel liefhebben . - En mij is onnoemelijk
veel kwijtgescholden, mij, die de voornaamste der zondaren was, die
God en den naaste haatte, die de zwaarste straf verdiende . Maar
sints ik Gods genade leerde kennen en Karen invloed op mijne ziel
gevoelde, sints ik, om met Paulus to spreken, gegrepen werd, vloeide
mijne ziel over van geluk . Kalmte en tevredenheid vervulde mij en
ik was recht gelukkig . Voor zooveel weldaden moest ik mij dankbaar
betoonen : eene innerlijke, onwederstaanbare stem drong mij tot de
bewerking van de Genade ; nooit heb ik mij aan 't werk begeven
zonder aleerst Gods zegen daarover aftebidden : dit zelfde deed ik
ook bij de uitgave .
Ware nu ondanks dit alles, mijn werk nog een voortbrengsel van
hoogmoed, zoo zoude ik twijfelmoedig worden, want dan zoude mijne
bekeering ijdelheid wezen en ik op den schrikkelijksten dwaalweg
zijn . Niet dat ik mij van eigen trots wil vrijspreken, integendeel, ik
heb dagelijks en gedurig strijd to voeren tegen dien geweldigsten
vijand van den mensch, dock God belooft en schenkt zijn hulp aan
die Hem aanroept, en ik smeek Hem op 't voorbeeld van David,
mij van mijne verborgen gebreken to reinigen, want die zijn de gevaarlijkste .
Och ! ik zoude zoo gelukkig zijn, indien Gij, geliefde vader, indien
mijne waardste betrekkingen toch wilden overtuigd zijn, dat ik alleen
gehoor heb gegeven aan de innerlijke stem die mij als 't ware noodzaakte dit werk uit to geven . 1k heb, ja, to voren stellingen verdedigd
uit koppigheid en zonder liefde voor de waarheid : dock, waar ik flu
voor uitkom is het gevolg van eene geheel andere bedoeling . Laten
anderen die miskennen, ik zal er geen zucht om geven, maar gij, wien
ik zoo innig liefheb, 0 ! ontzeg mij uwe liefde, ontzeg mij uwe achting
toch niet. 1k wil gaarne geen mijner (zoo gij ze gisteren noemdet)
Raadslieden meer zien, ik wil gaarne niet meer naar Ter Borg to kerk
gaan, ik wil gaarne alles vermijden wat naar Sectengeest of Factiezucht, die ik haat, zoude zweemen, en alleen voor mijn huisgezin
leven . Neemt gij deze opofferingen aan? zij zijn groot, zij zullen mij
oneindig veel kosten, maar ik weet geen antler middel om to gelijk
aan 't geen ik mijn plicht oordeel to voldoen, en uwe achting to
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blijven behouden . Nog eens, wilt gij dat ik die opofferingen doe ? ik
:zal ze zelfs met een opgeruimd gelaat en zonder den schijn van gedwongenheid ten uitvoer brengen, mits ik uwe verbeurde achting
-maar terug krijge, en mijne dankbaarheid voor U, zal grooter wezen
dan mijne smart wegens het missen van zulke waarde vrienden .
Eer ik echter dezen sluit, moet ik u nog betuigen, dat ik hoegenaamd
uit geene achteloosheid, de proeven van het Voorbericht u niet heb
laten zien Vooreerst had ik Warnars lang daarna laten wachten, en
was hij eindelijk verlangend om het wat spoedig to hebben ; ten
tweeden had ik niet de minste gedachte dat het u zoude ergeren, en
eindelijk wilde ik u de noot op pag . 2 (VIII) van de Voorrede van
Racine, zooals gij zelf bevroeden kunt, liever niet laten lezen, noch
u de daarin aan u toegebrachte hulde voor de oogen doen komen
eer het boek uitkwam . 1 ) Waart gij echter in de stall geweest, toen
ik het voorbericht schreef, ik had u het manuscript daarvan niet onthouden, dock ik herhaal het, ik had geene de minste gedachte dat
het u ergeren zoude.
Deze Brief is mij uit het hart gevloeid : gij zult dus de fouten of
onnaauwkeurigheden van stiji gunstig verschoonen ; het was behoefte
voor mijne ziel, die bij u uit to storten . Nogmaals, waarde en nooit
genoeg beminde Vader, onttrek uwe liefde en achting niet aan
Uwen Dankbaren en Eerbiedigen Zoon
J . van Lennep .
In het antwoord van D . J . v . L . op dezen brief, waarvan
slechts een fragment over is, lezen wij het volgende :
Uwe overzetting had bloot eene oefening in de poezy 2) kunnen
i) Racine zegt in de Voorrede : „Ik schrijf in dichtmaat, en van hen die
mij als dichter zullen toetsen, heb ik des to meer strengheid to vreezen, daar
mijn naam zelve schijnt aan to kondigen, dat ik geene toegevenheid verdien .
Die naam toch, schoon den lezer voor mij innemende, verschaft hem wapens
tegen mij . De roem der ouderen is een wichtig pak voor kinderen, en men
heeft er niet dan zeer enkelden gezien, die zulk een pak waardig droegen,"
enz . - J. V . L geeft hierbij deze noot : „A1 hetgeen Racine tot hier aanmerkt, kan ik tot in de kleinste omstandigheden toe, op mijzelven toepasselijk maken, en wellicht heeft de Lezer dit reeds gedaan . Ook van mij is,
uithoofde van vaderlijken roem, altijd meer verwacht dan ik immer in staat
ben geweest to vervullen . Zonder cooed noch bekwaamheid ter beklimming,
heb ik altijd als aan den voet van een reusachtigen berg gestaan, en ben,
wanhoopend om ooit den top to bereiken, liever in de laagte gebleven ."
(blz . VIII) .
2) De versificatie van „de Genade" kan, naar het later oordeel van den
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dit verwachtte 1k . Wildet gij over de zaak u uitlaten, dan

had gij u kunnen vergenoegen met in weinige woorden to zeggen, dat
Racines leer u

voorkwam

grootendeels to strooken met de leer der

Geref. Kerk en dat gij ook op dezen grond hoopte met uwe vertaling
bij velen eenigen dank to zullen inleggen, of jets dergelijks .
Gij wilt, zegt gij, ten mijnen gevalle uwen omgang met Da Costa
en andere vrienden van dien stempel afbreken . Gij wilt nalaten bij

Ter Borg ter kerke to g aan . l k dank u voor zoo vele bereidvaardighejd om mij to gelieven . Maar hoe komt u die gedachte in het hoofd,

daar ik nimmer getoond heb die opofferingen to verlangen . Wat ik u
daaromtrent raden wilds, is behoedzaam in dien omgang to zijn, en
u niet to gewennen aan eenzijdige voorstelling, maar nu en dan ook
die van de andere zijde to hooren .
Wat ik meer stellig verlangen zoude, is dat gij voor eenigen tijd
uwe schrijf- en drukjeukte wat in toom hield, en ook de

poezy voor

een wijl list rusten, ten einde aan uwen geest gelegenheid to geven
om wat to bekoelen en aan uw verstand om inmiddels to rijpen .
Misschien krijgt gij dan ook omtrent sommige zaken een ander inzien .
Doch in alien geval, wat gij later en in rijperen leeftijd uitgeeft, zal
dan de vrucht zijn van lange overdenking en een door jaren, studie
en ondervinding geoefend verstand . Gij hebt om een zekeren naam
to verkrijgen reeds genoeg gedaan . Met naar grootere vermaardheid
dichter zelf, in zijne „Notice biographique", onder het bests wat hij vervaardigde gerangschikt worden ; zij werd, toen het gedicht uitkwam, ook

algemeen zeer geroemd . Jeronimo de Vries schrijft in de Vaderlandsche

Letteroefeningen van April 1827 : „Spelen en slingeren met lossen en bevalligen zwier, het zich onttrekken aan den gewonen en eenzelvigen gang, door

mengeling van toon, vorm, geluid en mast, dat buigen en kneden der taal

tot allerlei liefelijkheid en stoutheid, naar den wil des dichters ; dat deze en
dergelijks gave, en meer, den heer v . L . als dichter kenmerken, zal geen
onpartijdige kunnen ontkennen" . - Als proeve der vertaling, geef ik de

volgende regels uit den eersten zang :

't Heelal, op 's Heeren stem, uit ledig niet geboren,
Weerkaatste 't maagd'lijk licht van 't eerste morgenglooren .
De zon begon haar loop : 't opschuimend waterveld
Zag in bepaalde kreits zijn steig'rend nat bekneld .

't Gevederd voog'lenkoor ving aaii op zachte wijzen,
Van zelf en ongeleerd, Gods majesteit to prijzen .

Wat aem of leven had, 't bracht al zijn' Schepper de eer ;
Maar, aan het schepslendom ontbrak een opperheer .
Het albezielend woord doorklonk de hemeldaken :

„Last ons, naar onzen beeld, of aarde, menschen maken ."
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to jagen, zoudt gij uwe rust en geluk in de waagschaal stellen . Geniet
de zegeningen die u to beurt vielen met een dankbaar en nederig
hart en tracht die door vlijt, kloekheid, bedaardheid en goed overleg
ook voor 't vervolg, zoo veel de mensch dat kan u to verzekeren .
Tot die zegeningen behooren in de eerste plaats uwe kinderen . Bedenk
u nogmaals of het niet uwe pligt is hen tegen het gevaar der kinderziekte door de vaccine to beveiligen en of uw afkeer van dit middel
niet merle zijn grond heeft in geestdrijverij en waan . wanneer niet
deze beide, maar zucht tot bedaard onderzoek en nederigheid uw hart
vervullen en gij met die gemoedsgesteldheid God om licht bid, zal
uw gebed zeker verhoord worden, en zoo zal ook mij het geluk to
beurt vallen van weder met vertrouwen op u to kunnen rekenen, als
op den toekomstigen raadgever en steun der mijnen, wanneer ik niet
meer zijn zal . God verhoore daartoe ook de gebeden van uwen lief
hebbenden Vader .
Aan Amersfoordt, die hem ettelijke folio bladzijden met aanmerkingen op de voorrede en de aanteekeningen had gezonden,
schreef hij 25 Juni 1827 o . a . het volgende
Sints ik met da Costa in naauwe kennis geraakte, had hij een' meer
dan gewoonen invloed op mij uitgeoefend ; trouwens dit doet hij op
al wie in naauwe betrekking met hem staat . De volkomen harmonie
en consequentie van zijn systems en denkwijze, de wegsleepende wijze
waarop hij spreekt, de voortreflijke logica welke hi] bezit, hadden mij
weggesleept . - wanneer ik dan bij u kwam, met eenige brokken die
ik uit den stroom van da Costaas redeneeringen onthouden had, wilt
gij die altijd zoodanig to beantwoorden, dat ik uit het veld geslagen
werd . Kwam ik dan weder bij da Costa, en bracht ik bij hem uwe
redeneeringen (als de mijne) to berde, dan wierp hij die wederom
met een stroom van woorden omverre, zoodat ik, die niet op mij zelf
vertrouwde, bij elk van u beiden altijd ongelijk had . Ik koos dus ten
laatsten de partij van bij elk uwer to zwijgen en toe to geven ; en
vandaar dat elk uwer dacht dat lk het met hem eens ware . Doch flu
kwam van 't najaar Chavannes to Amsterdam, (een gewezen waereldling, predikant to Lausanne, thands vandaar verbannen) en met hem
mijn geheele overgang tot de gevoelens der Ultraorthodoxen . Die
man bewees mij uit de Schrift dat ik zalig ware, mits het maar
geloovende, en - zoo groot is het geluk van de overreeding dat
men zalig is, ik beschouwde hem als een hemelbode en geloofde zijne
verzekering . Schoon ik merkte dat de vruchten van dat oprecht geloof,
't welk ik meende to bezitten, echter vrij wat achter bleven, ja dat
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1k, al was ik nu zalig, evenwel ge durig struikelde en viel, dacht ik
die feilbaarheden wel to zullen overwinnen, en hield alle avonden
bijna, die ik in Amsterdam doorbracht, oefeningen, stichtelijke gebeden,
enz . enz . met mijne toenmalige vrienden, Ds . Bahler, James, Chavannes,
da Costa, Capadose en zooveel meer . -- Nu begreep ik ook zonneklaar, dat al de menschen, die ik to voren als braaf beschouwd had
en godvreezend, zoo als mijne grootmoeder, mijn vader, mijne vrouw,
mijne zuster en gij oak, beste vriend ! verdoemd waren, indien zij
Diet bekeerd werden op onze manier. Nu had ik, zult gij zeggen, wel
eenige poging molten in 't werk stellen om u to bekeeren, zoo ik uwe
zaak zoo wanhopig dacht, maar - ik durfde Diet! Ik voelde mij Diet
sterk genoeg om met u over geloofszaken to spreeken, ik wist dat eene
koele aanmerking, door u gedaan, mijn geheel gebouw omver zoude
stooten . (Een bewijs, dat ik althands Diet in de kracht Gods stond,
waarop mijn vrienden zich beroemden 1) Onder die omstandigheden
en in dien roes van verheven malerij schreef en gaf ik de Genade
nit, en zette in de voorrede en in de aanteek . dingen, die ik Diet
licht zoude hebben durven zeggen, maar evenwel dorst schrijven
want als ik spreek, heb ik Dog ontzag en menschenvrees, maar als
ik schrijf vloeit de inkt zoo gemakkelijk welt. - Den dag dat mijne
Genade uit was gekomen, kwam mijn vader bij mij, en ook gij !
Ik wederstond u beiden in 't aangezicht, dock ik begon al to voelen
dat ik eene gekheid (op zijn minst genomen) gedaan had . Doch toen
mijne grootmoeder zaliger, en Juffr . Wageli mij toespraken, bemerkte
ik geheel mijne dwaling en was daarvan, toen ik uw brief dienaangaande ontfing, reeds overtuigd . Inmiddels had ik het leed van verscheidene brieven en visites to krijgen, waarin mijn werk hemelhoog
verheven werd! Dit maakte mij dubbel wrevelig op mij zelven . Maar!
Nu wist ik wel dat ik verkeerd gedaan had, dock Dog Diet of da
Costa c . S . daarom ongelijk hadden . Het was toch mogelijk dat 1k
een valsche broeder, en zij daarentegen echte geloovigen waren . Ik
stelde u dus voor da Costaas werk over de Handelingen eens met mij
to lezen . Dit weigerdet gij, en met recht') . Sints !as ik de Schrift,
bijzonderlijk die plaatsen, welke ik meest door henlieden had hooren
aanvoeren, ten betooge hunner principes . Ik zag nu in dat zij, althands
in sommige, den boel deerlijk uit alien verband gerukt hadden : dock
er bleven er menigvuldige over, waaromtrent ik hokte - en die mij
Dog dwars in den maag zitten . Ik had in zoo lang op de denkbeelden
i)

Waarom met recht? Amersfoordt was waarschijnlijk bang voor de

argumenten van Da Costa, maar het schijnt vrij bekrompen om er Diet eens
kennis van to willen nemen.
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van anderen afgegaan, dat ik er zeif gees eigene meer had, en dus
gedurig vreesde door overijling in den war to zuilen rakes, en de
vrucht van al mijn nadenken zijn drie vragen, die ik mijzelven .
dagelijks doe
1°. God is almachtig : Hij heeft apes to voren bepaald en verordineerd ; er zijn verkorenen, er zijn verdoemden : -- kan al ons
zwoegen en slooven dus jets bates, daar het toch op vrije genade en
verkiezing aankomt ?
2°. Door consequent op de eerste stelling voort to redeneeren,
wordt de mensch eene machine . Aan machines wordt geese openbaring gegeven . De mensch kiest dus en handelt vrij - maakt zichzelven een geluks- of jammerstaat - maar wordt Gods almacht door
zulk eene redeneering niet tegengesproken ? - Kan men wel veronderstellen dat God een Zijner rechten verkorten zoude ?
3° . Kunnen beide die systemaas ook geadmetteerd worden ?
Of
moet men ze beide als nutteloos daarlaten ?
Zie hier de hoogte, of laagte, waarop ik mij thands bevind . 1k
huldig mijnen God ! ik geloof dat Christus een volkomen Zaligmaker
is, dat Hij en Hij alleen mij verlossen kan uit al mijne elenden en
zonden . - Doch moet 1k gelooven dat Hij mij alreede verlost heef t,
en ik dus reeds zalig ben -- of we! dat mijne verdere zaligmaking
van mij (met Gods huip) afhangt - of is er nog een derde ?
Omtrent deze punters flu zoude ik licht voor mijne ziel wenschen .
Van u mag ik niet verges, met mij daarover to spreeken of to schrijven .
Dat voorrecht heb ik verbeurd, door niet met u daarover to handelen
toes het tijd was . Daarenboven gij zegt dat uwe denkwijze mij genoeg
bekend moet zijn, en dat 1k van eigen onderzoek mijne overtuiging
moet of laten hangers ; maar ik mistrouw mijn eigen onderzoek, zoowel
als mijn goede opvatting van uwe denkwijze . - Beide in mijne
denkwijze en in de aanneming van die van anderen, ben ik to dikwijls
misleid geweest ! 0 ! zoo gij wildet ! . . . . Zoo gij het gebeurde daar
wildet laten, tot mijn onderricht, tot mijn heil ! - mijn toekomend
geluk hangt er van af, dat 1k een vaste maatstaf verkrijg, niet hoe to
handelen, want dit weet ik genoeg ; maar hoe to denken! Doch ik
durf mij daarmede niet vleien . . . .
Behalve uit deze brieven, leeren wij den gemoedstoestand van
J . V. L . in dezen tijd nog kennen uit een dagboek dat hij van
22 Aug. tot 28 Sept . van dat jaar to Amsterdam hield en waaruit
ik enkele stukken wensch aan to hales .
Augustus 22. . . Hedenmorgen hetManpad verlaten met mijne vrouw
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en kindertjens . Het deed mij leed naar Amsterdam to moeten terugkeeren, waar ik thands, uitgezonderd mijne waarneming der R, advokatie
weinig heb uit to richten . Dan misschien ben ik juist ter rechter tijd
wedergekomen, daar zich een vooruitzicht opent dat ik voor den
post van Secret . van de Landbouw in aanmerking zoude kunnen
komen, waarover mijn schoonvader met den Gouvr . V . Tets gecorrespondeerd heeft. Z . Exc. schijnt mij niet ongunstig . Zoo 't Gods wil is
dat ik in die betrekking welke ik niet ken en dus niet beoordeele,
geplaatst worde, dan geve Hij mij de kracht en 't vermogen om daarin
nuttig to wezen . Ware 't niet om de mijnen, ik solliciteerde niet, dock
ik teer achteruit met eene vrouw en 2 kinderen . . . . 0 God ! hoeveel
ben ik U niet verschuldigd voor de engelachtige kleinen, die Gij mij
geschonken hebt. 0 ! dat ze tot Uwe eer mochten opgroeien : deze
wensch bevat alles wat ik voor hen verlangen kan en mag . . . .
23 . . .

Bij den Heer Huydec. van Maarssev . gesolliciteerd om het

Secretariaat . . . 's avonds to huffs gezeten en geteekend : een stille dag
mij in mijzelven zonder reden driftig gemaakt . 0 Heer ! dood toch in
mij dien wortel van kwade bewegingen door de algenoegzame kracht
Uws geestes!
24. . . Voor 's Konings verjaardag geene parade, maar inspectie op
de Botermarkt gehad, en 's avonds muzijk in geillumineerde schuiten
van de schutterij 1) . Bij Prof . v. Hengel 's avonds een bezoek afgelegd
en nieuw licht ontfangen omtrent verscheidene plaatsen des Bijbels
en derzelver onvoorzichtige toepassing . De historie van Kohlbrugge
gehoord ;

zij is deze : als Luthersche proponent beschuldigde hij op

den kansel Ds . Uckerman van onrechtzinnigheid ; een ouderling vroeg
hem zijn ouderdom, toen hij van den predikstoel afkwam, en dien
vernomen hebbende, zeide hij : „weet jongetje, dat wij alien Ds . U.
ais een rechtzinnig leeraar gekend hebben, eer gij in de wereld waart "
0 God ! hoe moet ik U danken dat ik een beter inzicht in de zaken
van de leer heb ontfangen, dan ik tot nog toe, door dweeperij en
hoogmoed vervoerd, gekend heb .
25. . .

0 Heer !

reinig mijn harte en zuiver mij van onkuische

gedachten en bewegingen . . . .
26 . . . 'S Morgens met kleine Sara gespeeld . In de Nademidd . Beurt
geweest bij Ds . ter Hoeven . Hij sprak naar aanleiding van Matth .
IV : 10 ,,den Heere uwen God zult gij aanbidden en Hem alleen die-

1)

J . V. L. was in Nov . 1824 tot Zen Luitenant,bij de Schutterij to Amster-

dam benoemd, en werd vier jaren later Kapitein bij dat Wapen . In Mei 1835
vroeg hij eervol ontslag.
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nen," o. a . over de afgoderij en wel de zedelijke, waaraan wij ons
alien schuldig maken . N .B . 1k dacht aan kleine Sara ! 0 God ! geef
toch dat ik dat lieve kind niet boven U beminne !
27 . . . 'S Morgens met Smies 1 ) geschilderd en met hem over godsdienstige geschillen gesproken . Zonderling man! Zonder geloof aan
de Openbaring, is hij door zijn kinderlijk en innig vertrouwen op God,
door zijn eerlijk en braaf gedrag, in mijn oog boven veel naamchristenen verheven . Niets ontbreekt hem om een christen to zijn, dan
de aanneming van hetgeen hem onbegrijpelijk voorkomt . . . .
28 . . . 'S Avonds in Regenboog, Hist. der Remonstr. gelezen, die mij
geheel antlers omtrent hen denken doet als ik tot nog toe deed . 0
God ! vergeef mij h'et harde oordeel dat ik over hen geveld heb ; en
heb dank voor 't genoten onderwijs, waardoor ik mijne dwaasheden
kennen leer . . . .
31 . . . 'S Morgens begaf ik mij a travers les dots d'auditeurs naar
het Hof van Assises, alwaar de terechtzitting wegens J . B. Andreoli,
die eene oude afgeleefde vrouw schandelijk vermoord en bestolen had,
plaats greep . Die jongeling van 18112 jaren leverde een schrikbarend
bewijs op hoeverre ontucht en bandeloosheid den mensch kunnen
brengen . De getuigenissen waren zwaar tegen den beschuldigde, die
zelf schier alles in de geringste omstandigheden bekende . Te half vier
werd er vonnis gedaan, hij ter flood veroordeeld en door den Prest .
op eene alzins voegzame wijze aangesproken . Hij bleef, zoo niet verhard, althands vrij ongevoelig . . . . 0 God ! welk een dank ben ik U
verschuldigd, flat ik niet, even als A, een moordenaar geworden ben !
De Prest . zeide terecht, flat wij zonder Uwe hulp alien zouden vallen .
Hij had brave ouders . . . .
September 1 . . . Een zeer beleefden brief ontfangen van den Hr .
Fontein Verschuir, welke mij alle hoop gegeven heeft op het Secretariaat, hebbende hij verscheidene N . Holl . heeren overgehaald om voor
mij to stemmen . . . .
4 . . . Na to huffs gewerkt to hebben, bezocht ik Smies, wien ik zwak
en koortsig vond en hoogst ontevreden en morrend . Waar is nu zijne
gerustheid en gelatenheid ? 0 God ! open zijne oogen toch voor het
ware licht, waarvan alleen de stralen de ziel kunnen verblijden in
druk en rampspoed .
6 . . . 0 Heer! welk een zwaarte in 't hoofd en tegenzin in 't werken
heeft mij den ganschen flag gekweld ! Het was mij of ik denk- en
geestvermogen miste . Na met veel herssenkwelling tot 2 ure gewerkt
t)

J,

V . L .'s leeraar in het schilderen .
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en in 't Museum geweest to zijn, heb ik mij 's avonds doodelijk zitten
verveelen . . . Ik geloof dat tabaksstank mij bedwelmd heeft . . . ik zeg
loch niet dal ik er het rooken om laten zal, -- 0 had ik maar eene
vaste werkzaamheid, dan zoude het beter gaan . Vergeef mij inmiddels,
0 God ! mijnen onwil en mijn morren . Ik ben zoo zondig en zwak !
8 . . . Na den eten ben ik een bezoek gaan afleggen bij D . van Hogendorp, die tot zijn (sic) schrik alhier is komen woonen . l k zag
vreeslijk tegen dal bezoek op, want sints ik in de oogen van da Costa
c .s . een apostaat moet schijnen, dunf ik uit valsche schaamte noode
voor hen komen : de kracht om hen in 't aangezicht to wederstaan,
bezit ik niet : en ik geloof ook dal zij to ver gegaan zijn om door
mijn taal van opinie to veranderen ! - Gelukkig vond ik v . H . niet
to huffs . Helaas ! had ik hun nooit zoo onbepaald geloof gegeven, ik
zoude mij thands niet in dit moeilijk dilemma bevinden . Ik alleen heb
schuld en verneder mij diep .
Sept. 10 . . . 's Morgens ontfing ik een zeer onverwacht bezoek van
Scholte. Hij verhaalde mij de geschiedenis van Kohlbrugge met den
Pred . Uckerman op eene geheel andere wijze als v . Hengel ; dock
met dal gevolg dal ik zoowel het gedrag van den proponent als dal
van het Consistorie blijve afkeuren . Ook hoorde ik nieuw op van
de aanstelling in 's Hage der zoogenaamde kerkvoogden, lets dal zeer
naar hierarchic zweemt ; de tijd zal leeren wat daarvan worden moet .
God keere alles ten beste! . . . .
13 . . . 'S Avonds ging ik da Costa bezoeken : deze visite had mij
lang in 't vooruitzicht afgeschrikt . Ik vond hem alleen en zeer vriendelijk, dock mijne vrees werd bewaarheid ! Na over onverschillige
zaken gesproken to hebben, begon hij mij to vragen hoe hij het met
mij had : de voorrede mijner Genade, hoe schoon ook in zijne oogen,
had hem toegeschenen al to hevig en to sterk to zijn voor iemand,
wien hij nog geene bevindingen noch licht genoeg toeschreef om zoo
jets to kunnen denken . Mijn later gedrag, vooral de uitgave der
Gedichten met een contradictoire voorrede had hem gestuit, bedroefd,
ontsticht. Thands moest hij weten wat ik geloofde . Toen kwam de
predikatie, waar ik geen woord bijna tusschen kon voegen . Zijne
welsprekendheid, zijne prosopopoia, schokte en roerde mij . Hij eindigde
met mij to smeeken I Joann . en Joann . XVII to lezen, dock biddend .
Te 10 ure raakte ik met moeite van hem of en moest toen (o contradictie) soupeeren bij den Heer en Mevr . Hartsinck. Wij speelden
whist. Ik was slaperig en gepreoccupeerd .
14 . . . 'S Avonds las ik in den Bijbel de door da Costa aangewezen
,plaatsen . Ik beschouw echter Joann . XVII als een gebed alleen toepas-
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selijk op de eerste discipelen, en I Joann . als een aanspooring tot
goede werken . Wat men er nu meer uit wil halen, zal ik node zien . . .
15. . . Ik heb 's morgens nogmaals de voorn . kapittelen gelezen en
vervolgens een hoofdstuk uit Brakels Redel . Godsd . 0! dat ik het
ware verstand verkrijgen mocht, waar ik naar hake en 't welk mij
zoo onontbeerlijk is om to verstaan wat ik lees . Ware hier een
Philippus 1 . . . .
16 . . . Den ochtend met de herlezing en overpeinzing der voorn .
kapittelen en de lectuur van Brakel doorgebracht . 's Avonds had de
afscheidsrede van Prof . v . Hengel plaats . Te 32 ure was de kerk
reeds propvol ; to 5 ure verlieten wel 500 menschen, die geen plaats
hadden kunnen bekomen, het ruime gebouw der Nieuwe kerk . De
prediking was uit I Chron : „wij zijn vreemdelingen en bijwooners
voor Uw aangezichte" .
20 . . . Ik at bij den Heer en Mevr . A . en drunk to veel wijn, althands
na den eten hinderden mij verscheidene booze en verkeerde gedachten,
die ik moeite had to onderdrukken . 0 God ! wat is de mensch, en
hoe zwak, als zijne neigingen in 't spel komen . Reinig mij Heer ! van
mijn verborgen zonden ! , . .
0 God ! wat
26. . . Ik voelde mil heden zeer ziek en koortsig .
is de mensch toch een lafhartig, rampzalig wezen . Ik dacht niet antlers
of ik stierf, en ik was zoo klein en beangst voor den dood! ach, ben
ik dan alleen godsdienstig, wanneer ik ongesteld ben ? Diep was ik
beschaamd en vernederd . . . .
1k zou deze aanhalingen nog kunnen voortzetten, dock reeds
genoeg om ons een blik to doen slaan in J . v . L .'s innerlijk
leven . Begrijpelijk was het voorzeker, dat zijn vader en verdere
betrekkingen eenigszins bevreesd waren voor den invloed van
Da Costa, wien niemand, vooral in die dagen, van overdrijving ;
kan vrij pleiten, maar to bejammeren blijft het toch, dat J . v . L .
als met geweld aan dien invloed onttrokken wend . Een goed
werk was in zijn hart begonnen en al had hij in zijne „Genade"
ook misschien meer gezegd, dan hij op dat oogenblik zelf gevoelde'
of verantwoorden kon, door voortgezet onderzoek der Schrift en
gemeenschap met God zou zijn geestelijk leven in kracht gewonnen,
hebben en de „excessen", waarvoor men zoo bang was, zouden
van lieverlede verdwenen zijn . De emmers koud water die hij
van alle zijden ontving, bluschten het vuur zijner eerste liefde
uit, de rationalistische braafheidstheologie was niet bij machte :

EERSTE GEDICHTEN .

109

hem kracht to geven in den strijd tegen de zonde en toen er
clagen kwamen dat hij dien strijd opgaf, moesten die verborgen
zonden, waartegen wij hem in zijn dagboek nog zagen worstelen,
wel overwinnen en het geweten, hier nog zoo teer, veel van zijn
feerheid verliezen . Langzamerhand begon hij zich to schamen
over den tijd waarin hij „dweepte", en het ging hem als velen
die, gelijk het Duitsche spreekwoord zegt, „mit dem Bade das
Kind ausschutten" . Al verloor hij nooit het geloof aan God, hij
diende dien Cod niet meer als in de dagen der „Genade", en
op later leeftijd, instede van met het Reveil merle to gaan, waartoe
de gevoelens van zijn jeugd hem schenen to bestemmen, werd
hij onverschillig, ja min of meer sceptisch, waartoe zijn omgang
met ongeloovige vrienden medewerkte . De vriendschap met
Da Costa bleef wel bestaan, maar de vertrouwelijke omgang en
intimiteit van vroeger keerden nooit weder. ') Dat hij in den
eersten tijd althans nog vaak met eenig heimwee aan dien
„dweeperstijd" dacht, blijkt uit een brief aan Amersfoordt van
22 Oct . 1827 .
. . . . Ja, gij hebt mij recht geoordeeld : ik gevoel nog vaak het gemis
dat ik geen dweeper meer ben . Het was zoo gemakkelijk mij door
een syllogisms (eene valsche drogrede 1) overtuigd to houden dat ik
1)

In „Het Servetje", (Leiden, G . Kolff, 1878, bi . 19) lezen wij de volgende

anekdote, voor wier juistheid ik echter niet kan instaan : „Eens dat Da Costa
to Amsterdam aan een gezelligen disch aanzat, en zijne plaats had in de buurt

van Van Lennep, vroeg deze in antwoord op eene geloofstheorie van den
antirevolutionair :

„En indien ik u dan zeg, mijnheer Da Costa, dat deze kippen zullen
vliegen, gelooft gij dat dan ook ?" en hij wees op de gebraden kippen die
op den schotel voor hem lagen .

„Indien een geloofwaardrg man als gij, mijnheer Van Lennep, mij dit in

vollen ernst zegt, ja, dan geloof ik het," was Da Costa's antwoord . „Zeg
het ; ik zal gelooven ."

Maar Van Lennep wachtte zich wel die verzekering to geven, omdat hij

ze niet geven kon, en hij verklaarde ridderlijk zich overwonnen ."

Mijn vader verhaalde mij dat de heer Van Lynden J, v . L., tijdens hun

beider lidmaatschap van de Kamer (1853--- 56) toevoegde : „Wat is het jammer,
mijnheer Van Lennep, dat gij zoo veranderd zijt in uwe godsdienstige over-

tuiging, sedert gij uwe „Genade' schreeft!" -- „Ja, dat was de oude tijd!"
,,Ja, de ~oede oude tijd", was het antwoord . - Toen Renan's „Vie de Jesus"
uitkwam, verklaarde J . v. L, zich daarmede zeer ingenomen .
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uitverkoren was . Echter, aan een anderen kant, leef ik thands geruster
dan toen ; want ik was meer overreed dan overtuigd van mijne verzekering ; ik twijfelde meermalen en ik moest mij noodwendig met
allerlei valsche gronden paaien om die overreding to versterken . . . .
Het spijt mij (schoon alleen om mijnentwille) dat gij nimmer met da
Costa, al ware 't maar een half uur geweest, gesproken hebt ; dan
zoudt gij misschien eenig besef hebben van den tovercirkel waarin
hij al wie met hem spreekt besloten houdt . Zijne boekjens zijn evenzeer als hetgeen ik u van zijne redeneeringen overbrengen kan, daarvan
niet dan flaauwe en elendige schetsen . Doch zijne welsprekendheid
is van dien aart, dat zij den hoorder overreedt, door hem to bedwelmen, to verpletten en het antwoord dat men geven zoude, altijd voor
to komen : de geopperde bedenkingen vinden altijd eene (voor 't
oogenblik) voldoende wederlegging, welke niet dan later in eenzaamheid en door bedaard onderzoek getoetst kan worden . Daar hij geene
andere studie dan die des Bijbels heeft, is hij zoo doorkneed met al
urat daartoe betrekking heeft, dat men hem nimmer vangen kan noch
eene plaats aanvoeren, welke hij niet naar zijn systems, dadelijk met
schijn van waarheid en gestaafd met andere plaatsen, uitleggen kan .
De Heer de Clercq die, schoon een dichter en dat nog wel een improvisateur, echter een zeer geleerd, kundig en onderzoekend man,
en gansch geen geestdrijver is, betuigde mij 1 .1 . Woensdag op de
audientie, dat hij het voor onmogelijk hield, dat iemand die dagelijks
met da Costa omging, niet door hem weggesleept werd, ja ook dat
het onmogelijk was zoo lang men met hem in gezelschap was, met
hem to kunnen verschillen . 1 ) Oordeel hieruit over den invloed, die
i)

„Denkt gij dan dat ik da Costa voor mijn genoegen heb leeren kennen ?

Het is waarachtig zoo nice !" antwoordde de Clercq den doopsgezinden
leeraar Muller op diens opmerking dat hij den Hemel dankte niet met

da Costa en Capadose in betrekking to staan . (Byvanck, Jeugd van I, da
Costa, II 320) .

In Willem de Clercq's dagboek lezen wij het volgende over dat gesprek

met J. v . L . (Haarlem, i888, II, b5) : „Op de audientie sprak ik Van Lennep,

en vroeg hem of hij van da Costa en Capadose was afgevallen . Hij zeide dat
die geenszins het geval was, dock dat hij begreep dat hij de theologie to

po~tisch had ingezien, en die nu zeer prozaisch beschouwde . Hij was nog
zeide hij, voor zijn vertrek naar buiten bij da Costa geweest ; dock had hem
gezegd, dat wanneer hij dikwijls bij hem kwam, hij natuurlijk door hem

werd medegesleept en op het laatst zijn naprater werd ; terwijl hij flu liever
eens zelf onderzoeken en zijne eigene resultaten wilde opmaken . Hij vond

voorts, dat bij da Costa alles thans zoo verketterd en veroordeeld werd, en
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hij op mijn voor alle nieuwe en treffende denkbeelden steeds geopend
brein heeft uitgeoefend, en, spijt mij zelven, nog dikwijls uitoefent .
Dat J . v . L . zijn ouden vriend niet kon vergeten, blijkt ook
hieruit, dat hij in Februari van het volgend jaar (1828) weder

in briefwisseling met hem trail, daar het hem, gelijk hij schreef,
lang niet onverschillig was, hoe deze over hem dacht . Caarne
wenschte hij zijne verandering van denkwijze nog eens ter sprake

to brengen, dock koos daartoe den schriftelijken weg, daar het
hem de laatste maal dat hij Da Costa in het afgeloopen najaar
bezocht, gebleken was, dat hij beter deed in het vervolg alle

mondgesprekken met hem over dat onderwerp to vermijden .

Immers, hoe hartelijk en warm de vriendschapstoon van Da
Costa toen ook geweest ware, hij had zich toch „uit Christelijken

ijver, ik houde mij des overtuigd," driftig gemaakt, meer dan
de menschen maar zoo in bekeerden en niet bekeerden worden orderscheiden .
Ik vond flog aanleiding om over dit onderhoud na to denken, en van den
eenen kant moet ik bekennen, dat de aanmerkingen tegen da Costa en zijn
vrienden wel eens bij mij opkomen, en het vooroordeelen als ook het to sterk
medesleepen van da Costa mij wel eens bang maken ." En jets verder
„Messchert schreef mij : tusschen da Costa en van Lennep moet het zeer hoog
geloopen zijn, en zij zien elkander thans volstrekt niet meer . Dit doet leed,
als men zoovele bloesems van hoop van geestelijke vreugde ziet verwelken,
de vrucht van zoovele avonden van wezenlijke geestdrift verloren ziet gaan .
Het was immers Van Lennep, op wiens verzoek da Costa zijn college over
de Handelingen hield . Da Costa's gedurige omgang is moeielijk voor menschen
die zelf gezien hebben . In zijn kamers kunnen geen twee zonnen tegen
elkander overstaan . Zeus met Capadose is dit gebleken . Het is nu een groote
trjomf voor de tegenstanders en kan eens een schoone „floske" in de lijkrede
op van Lennep uitmaken, warneer men zal aantoonen, hoe zijn geest to groot
was, om in de banden van dweperij gebonden to worden . En toch, van
Lenneps loopbaan kan nog veel anomalieen opleveren . -- Ik had een brief
van da Costa, die mij weder recht goed deed . Ik vreesde echter, dat hij met
van Lennep de snaar wat to sterk getrokken had, dock moet flu veronderstellen dat van Lennep in het ongelijk geweest is . Hetgeen da Costa schrijft
ten dezen is zeer merkwaardig. Van Lennep kwam spoedig op het tapijt, die
geheel van het eene uiterste tot het andere is overgeslagen, en meer dan
neoloog gerekend kan worden, daar hij de Openbaring aan de rede onder •
werpt, en zich zelfs lichtvaardig over de Openbaring uitlaat . Wie had ditt
van den dichter der genade verwacht? Van Lennep behoort tot die menschen
die altijd tot uitersten schijnen to moeten overslaan ."
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zijn vriend voor een gesprek „tusschen twee redelijke menschen"
voegzaam achtte . - Uit de uiteenzetting welke J . v . L. in dezen
en in de beide volgende brieven van Maart en April van zijn
denkwijze geeft, zien wij dat hij niet weinig van het standpunt
was afgeweken, waarop hij zich bij de uitgave der „Genade"
beyond, en thans meer gematigd-rationalistische gevoelens was
toegedaan 1). Da Costa, die in twee zeer uitvoerige brieven 2)
zijn „ver afgedwaalden vriend" vermaant en terechtwijst, verdedigt in zijn schrijven de absolute onfeilbaarheid en inspiratie
der H . Schrift, gelijk zij toen door hem en de zijnen en later
door de mannen van het Reveil werd voorgestaan . Niet slechts
is op zijn betoog, hoe waar en schoon bijwijlen, vaak het „qui
prouve trop, ne prouve rien" van toepassing, maar hij is flu en
i)

Over de wijzen van beschouwing van den Bijbel, zegt hij o .a . : „Eene

tweede snort, waaronder ik mij gaarne wil rangschikken, spreekt van de
Goddelijke Openbaring in den Bijbel vervat, en onderscheidt dus die openbaring van den overigen inhoud, dewijl zij in haar geheel beschouwd, de

geschiedenis der Goddelijke Openbaringen bevat . Zij maakt groot verschil
tusschen de beide hoofdgedeelten des Bijbels, en legt zich ijverig toe om

door in to dringen in den geest der toenmalige tijden, in de voordracht van
Jesus Christus en Zijne Apostelen bet toenmaal alleen geldende of to scheiden

van hetgeen voor alle tijden of omstandigheden verbindend is . Zij verwerpt

de kracht van het wonderbewijs niet, maar kept ook der menschelijke Rede
als geschenk van God eenig gezag toe, ter bepaling der waarde der Leer-

stukken, zonder haar echter tot verwerping van het Onbegrijpelijke to wettigen ;
(wel van het tegenstrijdige) . Zij is dus veel minder streng in hare bepalingen,
(namelijk dan Da Costa en de zijnen) hecht bet grootste belang aan de
zoodanige leerstukken en beginselen, die niet uit enkele plaatsen en bij

afleiding, maar door bet gansche N . T, doorstralen, en waardeert ze boofdzakelijk naar derzelver practicalen invloed en strekking ." - En over bet

leerstuk der Drieeenheid : „wat heb ik b .v . aan bet denkbeeld eener Drieeenheid, dat niet in den Bijbel ligt, en, volgens u zelven, bet verstand der hoogste
engelen to boven gaat . Is dit nu eene zoo belangrijke geloofswaarheid, dan
moet ik, opdat ze op mijn handelwijze eenig nut uitoefene, daarvan eenig

begrip hebben, om die toe to passen en aan anderen to leeren . Doch zoo als

het door Athanasius wordt voorgesteld, heb ik er niet het minste aan en last
die veilig liggen : want God blijft er niet minder de Schepper en Onderbouder
der waereld om, Jesus heeft er niet minder om gepredikt en den dood voor

mijne zonden ondergaan, en de H . Geest heeft niet minder door Zijn bestuur
die waarheid tot ons doen komen!"
2)

De vijf brieven der beide vrienden beslaan niet minder dan 62 bladzijden

groot 40 .
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dan ook to fel, zoodat J, v . L. in zijn laatsten brief zich beklaagt,
dat zijn vriend zijn pen evenmin als zijn mond bedwingen kan .
Wanneer hij Da Costa echter verwijt hem steken en schimpscheuten in plaats van bewijzen to geven, is hij onbillijk ; wat
hij een steek noemde en blijkbaar een die doel getroffen had,
was de ernstige en dringende vermaning van zijn vriend om toch
goed toe to zien of al die twijfelingen aangaande het gezag der
H . Schriften niet voortkwamen uit de noodlottige begeerte om
tegelijk God en - de wereld to dienen .
Ik geloof niet dat
Da Costa hierin zoo groot ongelijk had .
In het dagboek lazen wij eene opmerking door Da Costa
gemaakt naar aanleiding van een dichtbundel, door J . v. L . uitgegeven . Deze had in den zomer van 1827 het licht gezien, 1 )
zoodat de zoon zich aan de vermaning zijns vaders omtrent zijn
,,drukjeukte" blijkbaar niet had gestoord . In de opdracht lezen wij
Den nooit genoeg vereerden Vader,
Den Meester, nooit genoeg bemind,
Den trouwsten Leidsman, Gids en Rader,
Den zekersten en besten Vrind,
Wordt door zijn Leerling, Vriend en Zoon
Deez' bundel needrig aangeboon ;

en in de voorrede :
Met eene brandende liefde voor poezy geboren, heb 1k, zoo lang
mij heugt, meer in een denkbeeldige dan in de werkelijke waereld
geleefd en rondgedwaald . . . . De beoefening der dichtkunst bleef altijd
de geliefkoosde uitspanning, waaraan ik mijn snipperuren besteedde :
of liever (waarom zou ik het niet gulhartig bekennen ?) zij bleef de
hoofdzaak, en hetgeen niet poezy was, handelde ik in mijn snipperuren af. Het gevolg hiervan was, dat ik bij den afloop van mijn
Academietijd, rijk was in stapels dichtproducten van allerlei aart
gelukkig echter meest gelegenheidsvaerzen, welke ik in het yak der
poezy aanmerk als papieren voor den vender van geen waarde .
Het boek bevat ettelijke vertalingen van Byron, Walter Scott,
Pope, enz . De lierzang op St . Ceciliaasdag, naar den laatst1)

Gedichten van Mr . J, van Lennep, to Amsterdam, bij P . Meyer War.

nars, 1827 . 14 en 126 bladz .

I,

8
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genoemde, werd door J, v . L . reeds op zijn zestiende jaar vervaardigd . Verder enkele oorspronkelijke stukken, waarvan de
,,Paradijsroos" het meest bekend is geworden . Deze dichtbundel
wordt door Beets waarschijnlijk op de rechte waarde geschat,
als hij er van getuigt dat daarin „niets voortreffelijk maar alles
goed was ." 1)
De benoeming, waarnaar J . v . L ., volgens zijn dagboek zoo
verlangend uitzag, bleef niet uit : hij werd in October Secretaris
der Provincials Commissie van Landbouw in Noord-Holland en
bleef dit tot 1851, toen de Commissie door Thorbecke ontbonden
werd . Aan deze betrekking bleven voor J . v . L . steeds de aangenaamste herinneringen verbonden, vooral aan het jaarlijksche
reisje op het koninklijk jacht naar de eilanden ; de werkzaamheden door hem en zijne medeleden verricht, schilderde hij op
geestige wijze in sen „lijkzang" 2) ter gelegenheid van het begrafenismaal door den Commissaris des Konings, na de ontbinding
der Commissie, aan de leden aangeboden
't Zij men, met sen groot geduld,
Uit sen tal van vellen,
Meestal sober ingevuld,
Staten saam ging stellen
't Zij men, warsch van d' ouden sleur
Met sen nieuw koncept van Keur
-- Stelde ook de uitslag ons to leur
Zich den kop moest kwellen .
't Zij men

ach ! sen daad zoo woest
Doet my 't hart nog bloeien
Wreed den moord volbrengen moest
Van wel twintig koeien .
Wee! hoe naar was 't ginds to Broek,
In dien natten, drassen hoek,
En hoe klonk het als sen vloek,
Dat vervaarlijk loeien !
I) Mr . J . van Lennep herdacht (in de K . Akad, v. Wet .) Amst.1869, bl. 8 .
2) Lijkzang, aan de Leden der voormalige Kommissie van Landbouw in
Noord-Holland toegezongen, ter gelegenheid dat zy, op den derden Februari
1851, aan den disch van den Heer Staatsraad, Kommissaris des Konings in
dat Gewest, hun begrafenismaal vierden . (Hs . Fannilie •a rchief).
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't Zij men zich van vrouw en kroost
Moedig of moest scheuren,
Om, het ergste nu getroost,
Dat er kon gebeuren,
Op ter Schellings stuivend zand,
of op Texels bochtig strand,
Tot het hell van 't Vaderland,
Hengsten goed to keuren .
Koningsjacht Batavia !
Tuig van al ons kampen .
Tuig van onweer, storm en schae
En ontelbre rampen .
't Is of ik, in 't Oude Vlie,
't Vaartuig nog laveeren zie ;
Nog bij 't Schild het een, twee, drie,
op den grond hoor stampen .
In een klein boekje, 1 ) door J . v. L. met pen- en potloodschetsjes van een dezer reizen gevuld, zien wij drie commissieleden jammerend aan den never zitten, met het volgende bijschrift
Hoeufft, Van Lennep en Van Leeuwen
Zitten hier aan Texels wal
Vruchtloos om de boot to schreeuwen
Die hen overbrengen zal .
Na de refs beproefd to hebben,
Keeren zij, de kous op 't hoofd,
Wijl het water niet wil ebben,
En de wind geen hulp belooft .
,,Sliep uit! sliep uit goede vrinden"!
Roept Neptuin ; ,,gij zit op 't strand!
Wat ook dorst ge u onderwinden ?
Waarom bleeft ge niet aan land?
Zaagt gij u de zorg betrouwen
Over vee in bosch en veld
't Is geenszins om zee to bouwen,
Dat men u heeft aangesteld .
'k Zweer u bij den scherpen drijtand
Dien mijn vuist u tegendrilt,
i)

Hs . Familie-archief.
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Nooit verleen ik u mijn bijstand .
Koopt dus vrij, indien gij wilt,

U uw graf op 't Oude Schrld !"

Op een antler schetsje is Neptunus voorgesteld, het drietal
afwerende en bedreigende, dat op een hek geklommen is om het
hooge water to ontgaan ; de secretaris, kenbaar aan een lange
pen achter het oor, zwaait een vlag, waarop ,,Landbouw"
geschreven staat ; de tweede houdt een schaap in de armen en
de derde een zwemmend paard bij den teugel, terwijl een
stapeltje kazen op een kist in het water drijft . De zeegod spreekt
Blijf Landbouw! op uw grondgebied,
Maar tart, ontzind, het mijne niet !
In 1828 en '29 redigeerde J . v . L . een weekblad ,,De Nederlandsche Mercurius", 1 ) waarin een honderdtal opstellen van zijn
hand voorkwamen, recensien, tooneelnieuws en losse stukken .
Thans echter jets belangrijkers . Het was in den winter van
1827 dat Prof. D . J . v . L . eene verhandeling had gehouden over
„het belangrijke van Hollands grond en oudheden voor gevoel
en verbeelding", aan het einde waarvan hij zijn beroemden
„Duinzang" had voorgedragen . In die lezing wees hij op het
voorbeeld van Walter Scott en sprak zijn verwondering uit dat
deze nog door niemand in Nederland was nagevolgd . Immers
ons land met zijn schilderachtige natuur, met zijn hoogst belangrijke geschiedenis en legenden, was waarlijk niet minder dan
Schotland, geschikt het dichterli jk gemoed van zanger of romanschrijver to bezielen . Voor Maria Jacoba de Neufville was deze
lezing de aanleiding tot het schrijven van haar „Schildknaap", 2 )
voor J, V. L . waarschijnlijk eene aansporing to meer tot het
dichten van zijne ,,Legenden" .
,,Romancers, Balladen en Legenden," schrijft Beets, ,,waren,
sedert het weder tot eere komen der oude volkspoezieen, in het
laatst der 18e en in het begin der 19e eeuw, in alle litteraturen
i) Eerst bij L . Vermeer to Rotterdam, later to Amsterdam bij P . Meyer
Warnars uitgegeven .
2) De Schildknaap, Jets uit den ouden tijd . Een oorspronkelijk, historisch
romantisch verhaal . Amst. P, den Hengst en Zoon, 1829 .
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en ook in de Nederlandsche, veelvuldig voorgekomen . Staring
onder de eersten, Feith onder de minst gelukkigen, Bilderdijk
onder de klassieksten, Tollens onder de populairsten, hadden in
deze dichtsoort veel, hetzij oorspronkelijks, hetzij nagevolgds
geleverd . Maar door niemand in Nederland was nog geschied
hetgeen in Schotland sedert 1805, met zijn Lay of the last
Minstrel, door Walter Scott begonnen en met zijn Marmion,
Rokeby en Lady of the Lake was voortgezet : om namelijk de
meestal korte, in gelijke coupletten afgedeelde romance tot een
gedicht in onderscheidene zangen, maar met vrije afwisselende
mast, uit to breiden, en alzoo zijnen landgenooten kleine historische romans op rijm en mast, en in den eenvoudigen vrijen
tooi der oude volksgezangen en berijmde verhalen (metrical
romances) aan to bieden, waarin nog wederom plaats voor menige
in to vlechten kortere, eigenlijke romance, ballade of legende
was . Dit voorbeeld was het dot den jeugdigen dichter bekoorde,
aanvuurde, en in September 1828 verschenen de eerste twee
deelen van zijne „Nederlandsche Legenden in rijm gebracht ." 1)
Zij werden met dankbaarheid, ja met geestdrift ontvangen ." 2)
In de voorrede schreef de dichter, dot zijn doel met de beaver ,
king en uitgave geen onder was, don de zeden en gebruiken
van ons voorgeslacht den lezer op een behagelijker wijze, don
tot nu toe geschied was, voor to stellen . „Voldoet het werk,"
zoo voegde hij er bij, „don zal ik gaarne eenige urea van mijn
ledigen tijd afzonderen om het to vervolgen, en de moeite en
nasporingen, aan zoodanig een arbeid verknocht, nimmer ontzien,
ten einde aan de beminnaars van Oudheid en Dichtkunst to
behagen."
Het Huis ter Leede, de eerste der ,,Legenden", is de eenige
die dezen naam met recht draagt . „Wie is hij," zoo vangt het
gedicht aan,
1)

Te Amsterdam bij P . Meyer Warnars. - Het motto der dichtwerken

van J . V . L, was : „Elk zijn wijs", dot der „Legenden" nog bovendien de

regels uit Jan van Helu : „ic ben van sinne teruut, Te dichtene alsoe

hoge saken."
2)

Beets . „Mr . J v. L. herdacht" . Amst. v . d . Post, 1869, bl . 8 . - Reeds

in 1826 had J . V . L. een Legende „Gijsbregt van Aemstel" op touw gezet,
dock haar niet voleindigd . (I-Is . Familie-archief.)
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Wie is hij, die, door 't wilggebladert,
Met zulk een drift, de vlakte nadert ?
Die onverlet en onversaagd
Zijn trotschen klepper voorwaarts jaagt!
H,et is een kruisridder, eerst kort geleden met zijn vader uit
het Heilige Land teruggekeerd, die, een grijsaard ontmoetende,
hem den weg vraagt naar het Huis ter Leede . Deze, hevig ontsteld over zulk eene vraag, ziet hem eerst voor een dienaar van
den Booze aan, dock verhaalt hem daarna de vreeselijke geschiedenis van het kasteel en zijn heer gedurende de laatste jareri .
De heer van ter Leede namelijk had in vroeger jaren een verbond
met den duivel gesloten en werd door dezen laatste bezocht toen
hij de schoone Adelheid van Jaarsveld, wier vader hij eenmaal
in den strijd tegen de Saracenen het leven had gered, als gemalin
op zijn slot had binnengeleid . Met een beker wijn werd het
eedverbond opnieuw plechtig bezegeld en toen de onbejcende
gast dien aan de lippen zette,
Omscheen een blaauwe vlam zijn lokken,
Van suffer was de zaal doortrokken,
Orkanen loeiden boven 't Huis,
De donder deed den burchtmuur schokken,
En 't dof gelui der torenklokken
Verkondigde met helsch gedruisch
De komst van 't gruwzaam spookgespuis,
terwijl alle gasten in doodelijke ontzetting de zaal en het kasteel
verlieten . Sints dien dag sleet de deugdzame Adelheid een
droevig leven in het vervloekte slot . Zij bleef in de kapel, waar
zij door hare gebeden het oordeel des hemels nog van haar
doemwaardigen echtgenoot trachtte of to keeren . - Haar broeder,
want deze was de kruisridder, is door het verhaal van den
grijsaard nog sterker in zijn voornemen bevestigd om zijn arme
zuster to gaan opzoeken en, kan het zijn, verlossen en ijlt heen,
maar half luisterend naar de laatste waarschuwing van den
ouden man om toch vooral niets to nuttigen van wat aangeboden zal worden ; immers :
Zij worden 's Boozen eigelieden,
Die 't voedsel namen dat hij gaf .
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De ridder bereikt het kasteel, brengt het paard op stal, waar
een voile ruff het vermoeide flier wacht, en begeeft zich naar de
eetzaal, waar de heer ter Leede aanzit .
En om hem, edellien en vrouwen,
Doodsbleek, vervaarlijk om to aanschouwen,
En die (zoo 't geen ons werd gemeld
Voor waarheid werd to boek gesteld)
Reeds sedert tallelooze jaren
Gestorven en begraven waren
En naast hem, zat Hij neder, wien
Ik nimmer, nimmer wensch to zien
Wiens naam ik liever wil verbloemen,
Want kwaad betijgt hun, die Hem noemen .
Adelaert eischt zijne zuster op, wijst den beker wijn af, dien de
burchtheer hem aanbiedt en hoort zich door den Booze toevoegen,
flat hij gerust Adelheid mag meenemen en, indien hij kan, in
vrede wederkeeren . Zijne zuster weigert eerst hem to vergezellen,
daar zij haar man nog door hare gebeden wil blijven beschermen,
dock hij voert haar merle en plaatst haar voor zich op zijn ros,
flat woest voorwaarts spelt en, niet meer luisterend naar toom
of stem, in steeds wilder vaart voortholt . De ridder begrijpt niet
waaraan die plotselinge ommekeer bij het antlers zoo gedweee
paard toe to schrijven zij ;
Hij peinst ! . . . . o God ! een lichtstraal schiet
Hem plotslings voor den geest !
„Ik at noch dronk op 't Burchtslot niet ;
Dan ach, 't onwetend beest ? . . . .
Het at, het dronk . . . , door mijn bedrijf ! . . . .
Wee onzer ! . . . . 't heeft de hel in 't lijf !"
Verder, steeds verder, holt het ros in toomelooze vaart tot het
de boorden van de Lek bereikt heeft. -- De ochtend breekt aan
en de heer van Jaarsve!d, de vader van den kruisridder en zijne
zuster, vol zoete hoop van weldra zijn zoon en dochter met haar
gemaal, bij zich to zien en met hen zijn laatste dagen to slijten,
begeeft zich naar de rivier, waar hij visschers aan den arbeid
ziet . Hij helpt merle de netten op to halen : helaas! eerst wordt
een zielloos ros, daarna het lijk eens oorlogsmans daarin verward
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gevonden ; en terwijl de burchtheer, van heimelijken angst bewogen,
het nadert,
Daar valt een vrouwenrif in 't wagg'lend hulkje neer . . . .
Rampzalig vader ! ach ! gij hebt uw kinders weer
De arme vader doet voor zijn diep beschreide panden een kostbaar graf oprichten ;
Dan, eer 't praalgebouw voltooid was, sliep de vader bij zijn kroost .
Ach ! hoe had hij kunnen leven, zonder kind'ren, zonder troost .
Nu echter is de mast der zonden van den heer ter Leede vol .
Honderd rudders en knapen zweren het hemeltergend slot tot den
grond to slechten . Doch als zij naderen, zien zij dat het vuur des
Hemels de straf reeds voltrokken heeft, nu de vrome Adelheid
niet meer daar was om door hare gebeden deze of to wenden .
Het lichaam van ter Leedes heer werd nimmer gevonden ;
Moest zijn lijk tot asch verbranden door het woest geweld der vlam ?
Was 't de Helvorst, die zijn dienaar naar den afgrond met zich nam ?
Blijf het droef geheim verholen, dat zich nooit verklaren zal,
En moog 't laatste nakroost ijzen van ter Leedes schrikb'ren val .
„Adegild", de tweede der ,,Legenden", een gedicht in zes
zangen, verplaatst ons in den tijd van den Frieschen koning
Radbout en vangt aan met den mislukten doop van diep vorst,
over wiens hoofd de vertoornde bisschop den banvloek uitspreekt .
Echt Lennepiaansch is hetgeen daarop volgt :

Men zegt niet of die schrikbre woorden
Den grammen Vorst nog meer verstoorden
'k Geloof zulks niet, en op deez' grond,
Dat Radbout geen Latijn verstond .
Hij keert met zijn geduchten hoofdman Grimwald van de kerk
to Hoogwoude naar Medemblik terug, bant de Christenen uit
zijne staten en zendt een schip uit om krijgsgevangenen to zoeken,
ten einde die aan de goden to offeren . Grimwald voert het bevel
over de expeditie, die Adegild, de kroonprins vergezellen zal .
VOOr het vertrek wordt het schip door Tjetscke de wichelares
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met een tooverzang gezegend, terwiji zij de hulp inroept van den
adelaar van Thor, de maan en den wolf van Wodan . Onder het
vroolijk gezang der zeelieden : „Onbeperkt zij de Oceaan, Vrij en
vrank de baren", 1 ) zeilt men uit ; Adegild is stil, waarover
Grimwald hem bespot ; in woede ontstoken, wit de kroonprins
met hem vechten, dock de twist wordt gestoord door de verschijning van een Engelsch schip, dat na een korten strijd buit
gemaakt wordt . Het bevatte de kinderen van koning Edgar van
Engeland, Geertruida en Adelbert, die, aan het Frankische hof
opgevoed, thans tot hun vader terugkeerden, benevens enkele
christen-zendelingen . Grimwald, die slechts knapen voor de
offers wit sparen en al de overigen ombrengen, wordt in dit
wreede opzet door Adegild gestuit en in het scheepshol gevangen genet .
Op de terugreis komt de kroonprins geheel onder den invloed
der Engelsche koningskinderen ; hij bemint Geertruida en wordt
door haar en haar broeder in de christelijke leer onderwezen, tot
woede van Grimwald, wiens banden op verzoek van Adelbert
geslaakt zijn . Op zekeren nacht dat Adegild op het dek ligt to
slapen, droomt hij dat hij aan den rand van een moeras staat,
waaruit een witte vrouw opstijgt die een tooverzang zingt, aldus
aanvangende :
Door meir en plas,
Door zeegolf en moeras,
Door woelende baren
Te zwemmen, to varen,
Is 't dagelijksch bedrijf
Van 't Witte Wijf
Met de zeegroene hairen .
Met een rauwen gil duikt zij weg, nadat zij haar lied uitgezongen
heeft . Adegild ontwaakt en ziet Geertruida, die dien kreet geslaakt
heeft, met de golven worstelen, waarin haar Grimwald heeft
geworpen . Hij springt haar na en zinkt . Het schip zeilt voort,
I) Het lied der Friesche zeelieden is vrij gevolgd naar een lied in Byron's

„Corsair", de tooverzang van Tjetscke naar bezweringen van Norna uit
Scott's „Pirate" .
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daar men meent dat hij door de tooverijen der Britsche princes
in zee gelokt is .
In den derden zang worden wij het slot to Medemblik binnengeleid, waar Radbout, door zijn grooten omringd, den terugkeer
van het schip afwacht. Elegast, een gezant van den vorst der
Franken, komt, verwijt Radbout dat hij zijn eed gebroken heeft
door het Christendom niet in zijn rijk toe to laten en doet hem
de eischen van Karel hooren, die op het punt staat zijn oorlogsbenden Friesland to doen binnenrukken . De Friesche Koning
vraagt zes dagen beraad, daar hij niet weet of hij op zijn krijgshoofden rekenen kan . Tevergeefs tracht Barlof, de zanger, hun
moed door zijn lied van de harden der aloude dagen to verlevendigen ; zij blijven somber voor zich zien ; slechts Ceele Wif
van Enkhuizen spreekt van strijden, dock wordt door Eise van
de Wildernis op scherpen toon daarover bestraft, die hem
toesnauwt
Het voege u, hij uw lompe boeren,
Te Enkhuizen, 't hoogste woord to voeren ;
Doch hier zijt gij des Konings gast,
En 't is het zwijgen, dat u past .
Ceele Wif bijt zich op de lippen en antwoordt niet ;
Doch later werd een zielloos lijk,

Ontkleed, bedekt met twintig wonden,
Ja gansch onkenbaar door het slijk,
Aan d'oever der rivier gevonden,
Dat, in de toegeklemde hand,
Een hairvlecht hield van geele lokken,
In vruchteloozen wederstand
Zijn' moorder blijkbaar uitgetrokken .
Sints heeft men, aan des IJssels boord,
Van Eise nimmermeer gehoord .
De een na den antler raadt Radbout aan voor de overmacht
to zwichten, dock als Crimwald de zaal binnentreedt en den
flood van Ad~gild meldt, zweert hij hem op de krijgsgevangenen
to zullen wreken .
Somber en klagend brengt de vorst den nacht door, terwijl
Barlof door een lied zijn moed tracht to verlevendigen en zijn
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wraakzucht aanvuurt . Straks komt ook Tjetscke, die van heinde
en ver oorlogsbenden heeft weten to verzamelen en den koning
aanspoort een tweegevecht to doers houden in Wirons heilig
bosch, opdat de goden beslissen of de zege aan Fries of Frank
ten deel zal vallen . Immers, de oude voorspelling luidt :
Zoolang de Fries in 't perk zijn vijand zal verslaan,
Zal Frieslands machtig rijk niet gansch ten onder gaan .
Radbout stemt hierin toe, Grimwald zal de eer van Friesland
ophouden, terwijl Adelbert, wiens hooge rang door Elegast aan
den koning is geopenbaard, zich aanbiedt om tegen den woesten
Fries to kampen, vertrouwende op God die eenmaal den zoon
van Isai de overwinning schonk op den Filistijn .
De vijfde zang verplaatst ons in Wirons bosch bij den toren
van Tjetscke en het heiligdom aan de heidensche goden gewijd .
De wichelares roept door hare bezweringen geesten op die aan
haar en Grimwald den uitslag van den kampstrijd voorspellen .
Zegepraai behoort den Fries,
Schoon de Fries den kamp verlies
't Is de Fries, die roem verwerven,
't Is de Fries, die roem zal derven ;
:zoo klinkt hors orakeltaal, en wederom :
't Is gedaan met Grimwalds levee,
Zoo een vijand hem doet beven .
Plotseling doet zich psalmgezang uit den toren hooren ; de
geesten wijken en Grimwald verbleekt, want hij heeft de stem
herkend, en meent dat de zee haar dooden terug heeft gegeven ;
het is Geertruida zelf die door Adegild is gered . Tjetscke
heeft beiden bewusteloos aan den never gevonden en hen naar
haar toren gebracht, waar de jongeling, tot het levee teruggekeerd, tot zijn groote blijdschap de geliefde maagd aan zijne
zijde ziet .
De zesde zang opent met den volgenden schooners voorzang
Geen lentetijd, vercierd met rozelaren,
Geen zomermaand, gehuld in warmers gloed,
Kan 't nasaisoen in schoonheid evenaren
De najaarslucht is voor mijn boezem goed .

124

EERSTE GEDICHTEN .

Hoe lieflijk is 't, fangs bosch en beemd to dwalen,
Als de ochtenddamp, die 't aardrijk hield bedekt,
Voor d'ademzucht van 't zuiden opwaarts trekt
Als de eerste kracht van flaauwer zonnestralen,
op braamstruweel en rimplig elzengroen,
In drop bij drop, den nachtrijm smelten doen
Als weer de borst, beklemd van 't zomerbranden,
Verlichting smaakt en vrijer ademhaalt ;
Als 't lief tooneel der blijde lustwaranden
Met weidsche pracht van duizend kleuren praalt
Als 't vooglenheir, het kille noord ontweken
Voor 't zacht genot van zoeler zuiderstreken,
Op vlugge wiek, in d'overhaaste vlucht,
Zijn afscheidsgroet ons toezingt uit de lucht .
Wat heb ik vaak, in Leyduins groene dreven,
Met dankb're ziel dat zalig heil gesmaakt
Die kalme vreugd, slechts door natuur gegeven,
Die 't hart verrukt, den boezem ruimer maakt !
Wat heb ik vaak, als 't glinst'rend morgenglooren
Met schuinschen blik door 't nevelkleed kwam booren,
Heromgedoold in zoete mijmerij
Dan was mijn geest van bange zorgen vrij
Geen kommer kwam die zielsgenieting stooren :
Ik ademde . . . . en mijn zucht was poezij
Ja, poezij en heilig zinverrukken ;
Maar ach ! to rijk, to grootsch om uit to drukken
'k Gevoelde dan, hoe hooggestemd van geest,
Natuur, uw schoon ; maar ach ! mijn onmacht meest!
De dag, voor kampstrijd en offer bepaald, is aangebroken door
den zang van priestess en priesteressen verwelkomd, treedt
Radbout met zijne grooten de gewijde plaats binnen . De strijd
begint, die door den tengeren Adelbert, van wien men dit niet
had verwacht, met kracht en behendigheid gevoerd wordt ; dock
eindelijk geeft Grimwald zijn tegenstander een zoo geduchten
slag, dat deze met verbrijzelden helm nederstort . Als de overwinnaar hem echter den genadestoot wil geven, deinst hij ontzet
terug ; immers zijn slachtoffer is niet Adelbert, maar de Friesche
kroonprins zelf, die de plaats van den zwakken Brit heeft ingenomen
om dezen den zwaren kampstrijd to sparen en tegelijk den
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moordaanslag op Geertruida gepleegd, to wreken . De voorspelling der geesten dat het met hem gedaan is, zoo een vijand
hem doet beven, gonst Grimwald in de ooren, en op hetzelfde
oogenblik heeft Adegild, zich herstellende, hem met zijn zwaard
het leven benomen . Frieslands kamper is verslagen, maar . . . .
een Fries behield het veld . - Adegild belijdt zijn geloof in den
Christus, waarop Tjetscke, in woede ontstoken, den tempel binnenstormt om Geertruida to dooden ; de jongeling ijit haar na, tot
schrik van alien, daar de heilige plaats door niemand dan de
wichelares mag worden betreden . Adelbert zinkt op de knieen en
bidt, waarna hij luide spreekt
Indien dit machtig tempelslot
Werd opgericht met hulp van God,
Zoo blijv' het veilig stann .
Doch heeft een godgehate macht
Dien tempelbouw tot stand gebracht,
Net moge in puin vergaan !
Het wonder geschiedt : de storm verheft zich, ratelend roll de
donder over Wirons bosch en straks stort de tempel krakende
ineen, de wichelares onder zijn bouwvallen verpletterend, waaruit
Adegild en Geertruida ongedeerd worden to voorschijn gebracht .
't Heeft gedaan, het rijk van Woden,
't Rijk van Frieslands valsche goden ;
Woud en tempel zijn vernield ;
Hem alleen, den Ongezienen,
Zal voortaan de landzaat dienen,
Radbout ligt voor Hem geknield . 1 )

i) A . R. Falck schreef uit Londen, 6 April 1 829 aan D . J . v . L. : ,,En de
Nederlandsche Legenden ! ! ! Je n'ai rien perdu pour attendre . Ik had veel
verwacht en echter zijn mijne verwachtingen overtroffen . Keuze van stof,
vinding der incidenten, gelukkige verscheidenheid in de metrums, kracht en
zwier van taal, vloeijende versificatie (een punt bij zoovelen onzer goede
dichters verwaarloosd, of nag erger, niet gevoeld) kortom, ik zie geen gedeelte
van welk men anders dan ten hoogste voldaan wezen kan . De zes zangen
van Adegild heb ik zonder of breken doorgelezen . Behoef ik er bij to voegen
hoe dankbaar ik den auteur ben voor het genoegen dat mij dit werk, zoo
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In 1829 verscheen de derde der Nederlandsche Legenden,
„Jacoba en Bertha", en werd met evenveel geestdrift als de beide
vorige ontvangen 1 ). Het gedicht is, evenals de Adegild, in zes
zangen verdeeld, verplaatst ons in de dagen van Jacoba van
Beieren en bezingt
Het noodlot van Arkel en de ijdele min
Dier schoone, verdrukte, beklaagb're Gravin .
In een voorzang verdedigt de dichter deze zangsoort door hem
gekozen : hij mint zijn vrijheid, en het blijve zijn deel om, onverlet en onbeperkt, to zingen :
Dus vloei mijn zang ! vloei zonder perk of toom !
Vloei wild en vrij, als wind of wolk of stroom .
Bij den aanvang van het gedicht vinden wij Jacoba die zich
ter ruste gaat begeven en aan hare hofdames to raden geeft
wanneer ons de slaap het aangenaamst verrast . De eene raadt
dit, de andere wat antlers, dock de jonge gravin geeft zelve de
oplossing : zij sluimert zoetst en zaligst in, die voor dat de
slaap haar wenkt, aan haar eerste en eenige liefde denken mag .
Nadat zij hare andere hofdames heeft weggezonden, zingt
Bertha haar twee liederen voor, eerst dat van Culemburgs Heer
met het refrein
Zoo trouw aan zijn liefste en zoo kloek in 't geweer,
Was nimmer een Ridder als Culemburgs Heer ; 2 )
en later het liefelijke :
Zacht en veilig moogt gij slapen,
Tegen 't feed behoed,
Want, gedoscht in 't krijgsmanswapen,
Waakt uw heldenstoet.
oorspronkelijk in alien opzichte, heeft doen smaken ? Gezondheid zij hem en
u toegewenscht, mijn vriend, hem om tot eere van de Vaderlandsche literatuur
al hooger en hooger to streeven en u om er nog fang, in ongestoord genot,
getuige van to zijn ." - Brieven van A. R . Falck, den Haag 1857, biz . 268.
1) Nederl. Legenden in rijm gebracht, 2 deelen, met 4 platen . Amst.
P. Meyer Warnars .
2) Eene navolging van Walter Scotts „Young Lochinvar" .
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„Toch sloop een vijand door tot mij," spreekt Jacoba zacht,
en als Berths, bevende zich over haar buigt om zijn naam op
to vangen, hoort zij het woord ,,liefde" fluisteren . Die liefde der
schoone jonge weduwe geldt den ridderlijken Willem van Arkel,
het hoofd der Kabeljauwsche partij, die eenige jaren in gevangenschap gezucht heeft, dock thans in suite op Jacoba's last
daaruit bevrijd en door haar op het slot ontboden is . Brederode,
de eerste edele van het land, het hoofd der Hoekschen, begeert
Jacoba's hand to verwerven, dock, als hij door haar ter raadsvergadering ontboden is, wordt Arkel binnengeleid, die der gravin
hulde biedt. Woedend verlaat hij met de andere Hoeksche
edelen het vertrek .
Berths, van hare zijde, bemint den edelen Gerrit van Zijl, die
dienzelfden ochtend op het kasteel gekomen is om Jacoba to
boodschappen dat Gorkum door de Kabeljauwsche benden wordt
belegerd . Door een samenloop van omstandigheden meent Berths
dat haar gravin eveneens het oog op Van Zijl geslagen heeft en
vol droefheid vraagt zij verlof zich in een klooster to mogen
begeven . Van Arkel, die met Jacoba ter jacht gereden is, wordt
door sluipmoordenaars aangevallen, dock door Van Zijl gered .
Druten, een laag verrader, die aan Brederode beloofd heeft hem
van Van Arkel to zullen ontslaan, weet dezen laatste to overtuigen
dat die moord op last van Jacoba is geschied, zoodat Arkel vol
woede, als oorlogsknaap vermomd, het slot verlaat, en aan de
gravin de trouw opzegt . Haar liefde tot den jongen edelman
verandert thans in haat ; in allerijl verzamelt zij eene vloot en
trekt naar Gorkum, waarheen ook Arkel zich begeven heeft . In
een gevecht bij de stall wordt Van Zijl gewond en zou gedood
zijn, indien Arkel hem niet gered had . Hij woodt door Berths,
die zich met haar vader als krijgsgevangene der Kabeljauwen
in de stall bevindt, verpleegd en wanneer zij door een woord
van Van Zijl bemerkt, hoe zij zich vergist had, toen zij meende
dat Jacoba hem tot haar gemaal had verkoren, roept zij uit
lk dacht dat elk, ook mijn Gravin,
Van Zijl moest zien met Berthaas oogen !
Zij smeekt Arkel, die juist binnentreedt, tot Jacoba to mogen
gaan, om het misverstand op to helderen . Arkel die door den
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edelen Eggert, Bertha's vader, eveneens omtrent de ware gevoelens
van Jacoba wordt onderricht, en inziet hoe de lage Druten hem
bedrogen heeft, begeeft zich met Berths en haar vader tot de
gravin, en biedt haar zijn onderwerping aan, haar smeekende
den strijd niet to doers beginners . Jacoba, wier liefde bij zijn
verschijnen weder met nieuwe kracht ontwaakt, wenscht niets
liever dan den vrede, maar ziet, Brederode heeft den aanval reeds
begonnen . Arkel spelt terug om de zijnen in Gorkum to helpers,
en als straks de wallen vermeesterd zijn en een vreeselijk gevecht
in de straten der stall wordt geleverd, dooden hij en Brederode
elkander, nadat Jacoba nog tevergeefs getracht heeft den woedenden strijd to doers ophouden .
Een nacht bedekt Jacobaas oogen,
Haar hoop, haar uitzicht is vervlogen ;
Zij zwijmt, bezweken voor 't geweld
Der droefheid, die haar ziel beknelt . 1)
Den inhoud dezer Legenden heb ik eenigszins uitvoerig aangegeven, hetgeen ik voor de romans van J . v . L . niet denk to
doers ; worden de meesten dezer immers nog vrij aigemeen gelezen,
zoodat hun inhoud als bekend mag worden verondersteld, dit is
met de Nederlandsche Legenden allerminst het geval . Met toejuiching en geestdrift ontvangen, zoodat de naam van den jeugdigen auteur op alley lippen en op eens beroemd was, zijn zij
thans zoozeer vergeten, dat zelfs haar titels niet veel verder dan
in den kring der letterkundigen bekend zijn ; men zou de woorden
van Junie uit Racine's ,,Britannicus" op deze gedichten kunnen
toepassen, dat zij verdiend hadden
i) Verschillende liederen uit de „Jacoba en Berths" zijn op muziek
gebracht, terwijl het geheele gedicht door Ed . Wegener metrisch in het
Duitsch is vertaald.
Een aardig lied, in dit gedicht voorkomende, is dat van den eiber (ooievaar)

van Egmond, met het refrein :

'S Voorjaars keeren de eibers weder

Van Egypte's vruchtbaar strand ;

Want zij minnen trouw en teller

't Gras- en vischrijk Nederland .

EERSTE GEDICHTEN .

129

ni cet exces d'honneur, ni cette indignite .
Hier wensch ik echter hunne deugden en schaduwzijden niet
aan to wijzen ; bij de laatste der Legenden, „Edward van Gelre"
in 1847 uitgekomen, stet ik mij voor de poezie van J . v. L . nader
to bespreken . 1)
I) Van de Ned . Legenden gaf J . L . C . A . Meyer in „Noord en Zuid"
~I892 blz. 481--497 en 1893, blz. 21-4b) een alleszins lezenswaardig overzicht .

Tooneelspel kwam in 't licht tot leersaem tijdverdrijf,
Het wijckt geen antler spel, nocht koninklijcke vonden .
VONDEL .

„Het Recht van Bruiloftsavondkout ."
J . v. L.'s oordeel over het
Middel-Nederlandsch . - De revolutie to Parijs en de afval van Belgie .
,,Het Dorp aan de Grenzen ." -- Verdere stukken in die jaren . Brieven van Bn . Roell . - J . v . L . kidder in de Orde van den Ned .
Leeuw
De Strijd met Vlaanderen ." - Brieven van Jo . de Vries
en van 'S Gravenweert . - „Jan", een heldendicht . - „Een Amsterdamsche Winteravond ." - Verdere Tooneelarbeid tot 1867 . - Rederijkerskamer ,,Achilles ." -- Bemoeiingen van J . v . L . voor het tooneel .
Het jaar 1830 werd door J . v . L . geopend met de uitgave van

„Het Recht van Bruiloftsavondkout", de vertaling in verzen van

eene Fransche legende, „le droit de nopcage" . ') Het aardige
verhaal beschrijft hoe beiden, de Baron van Montguisard en de
abt van Klarebron een jonge bruid uit de handen van Karen
bruidegom voor het recht van bruiloftsavondkout door hun schild

knaap en steevoogd doen opeischen, en hoe daarover tusschen

die beide gemachtigden een felle strijd ontstaat, waarvan de
bruidegom gebruik maakt om met zijn bruid de vlucht to nemen . -Aan deze uitgave is nog eene aardige bijzonderheid verbonden .
In de aanteekeningen op het gedicht vermeldt J . v . L . dichterlijke

r) De legende was getrokken uit een keur van verhalen, kronieken err
vertellingen, uit de schrijvers der i3de en 14de eeuw geput, door Langld en
Morice verzameld en bij Firmin Didot uitgegeven . „Le droit de nopcage'
komt voor in het deel, getiteld : 1'Historiel du Jongleur. -- De vertaling k wam .
t o Amsterdam uit bij Meyer Warnars.
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twisten uit de middeleeuwen, „desbats" genaamd en haalt uit
den twist tusschen Vleesch en Visch en uit dien der Maanden
ettelijke coupletten in het Middel-Nederlandsch aan, terwijl hij
er bijvoegt dat deze getrokken zijn uit een onuitgegeven handschrift, onder hem berustende .
„En flu gebeurde," zoo verhaalt J . v . L . later in zijne Citaten, 1 )
,,wat aan Mac-Pherson, toen hij zijn zoogenaamde Ossianische poezy
uitgaf, aan Chatterton, die op gelijke wijze het publiek mystificeerde,
en aan den uitgever van Klaas Kolijn gebeurde, men liep in den val
dien ik gezet had en ik kreeg een brief van wijlen Prof . Visscher, die
mij heel beleefd vroeg, of ik nog meer van die Middel-Nederlandsche
debats had, en of ik die hem ter uitgave wilde t oevertrouwen . lk
schreef hem natuurlijk heel beleefd terug, dat ik niets meer van dien
card bezat, en hoe het mij zeer speet, dat hij mijne verzen voor een
eeuw of wat onder had gehouden dan zij werkeiijk waren ; - dat ik
voor 't overige niemand opzettelijk had misleid ; immers ik had nergens
gezegd dat die verzen werkelijk door een M -N.landschen dichter geschreven waren, maar eenvoudig - wat letterlijk waar was - dat
het handschrift to voren nooit uitgegeven was, en dat het onder mij
berustte . 't Spijt mij zulk een verstokte booswicht to zijn ; dock ik kan,
vooral om het kluchtige resultant, nog maar geen berouw over het
gepleegde feit gevoelen .
Al schreef J . v . L . dan ook zulke goede Middel-Nederlandsche
verzen, dat zelfs een hoogleeraar zich in hun herkomstvergissen
kon, toch hield hij van die taal zelve niet . Aan Dr . J . ten Brink
schreef hij 4 Aug . 1867, over de letterkundige geschiedenis der
middeleeuwen :
Mij dunkt, zij hebben op eene Hoogere Burgerschool al genoeg
ongare kost to slikken, zij mogen niet op Middel-Nederlandsch getrakteerd worden .
Het is een mooie ontdekking !
Maar ik lees liever Fransch .
. . . Die studie van Gothisch, Angelsaksisch, Middel-Nederlandsch moge
zeer goed zijn voor filologen, maar zij kan er nooit toe strekken, om
onzen stijl of onzen smack to vormen, en die zoogenaamde nalveteit
er van
't eenige wat dan nog gebrek aan vorm, rythmus, kadans,
r)

Jets over Citaten, door Mr. J, v . L ., 3e druk, Leiden, A W . Sijthoff, bl. 33 .

onderwijzen en 2°
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meat, rijm enz . vergoeden moet
liever Fransch ! 1)

geef ik graag present en . . . lees

I) Dr . J. ten Brink, Gesch . der N .-Ned . Letteren in de XIXe eeuw, 3 din .,
Amsterdam, bij Van Holkema, 1888, I bl . 155 .
Aan Prof. M . de Vries to Leiden schreef J, v . L, 19 Dec . 1863, near aanleiding van diens klacht, dat hij moeite had een uitgever voor zijn MiddelNed . Woordenboek to vinden, o .a . : ,,Dat taaldilettanten als Alb . Thijm of
ik het koopen moeten, is klaar ; maar aan anderen, die eenvoudig zuiver
Hollandsch willen leeren schrijven, neem ik evenmin kwalijk dat zy geen
M .-N, als dat zy geen Grieksch lexicon koopen . By de Rechtbanken zie ik
ook niet dat het noodig is . Vooreerst hebben zy geen bibliotheek buiten
de Staatsbladen enz . - en geen geld om zich die aan to schaffen . Ten
anderen is 't M .-Ned, een doode teal, evenals 't Grieksch of 't Lat ., en
ofschoon zy althands 't Lat. ook noodig kunnen hebben, bezitten zy toch
geen lexica . Ten derde hebben zy evenmin woordeboeken in de moderne
talen, die plan toch dagelijks to pas komen in gedingen, en zijn zelfs geborden
aan 't middel van translateurs en tolken . Gy moet u, tenzij gy voortdurend
een Minister van Justitie vindt, die er een post voor brengt op zijn begrooting
en een Kamer die den post goedkeurt, van die zijde niets voorstellen . Bovendien gy moet dit beschouwen als een werk dat gy voor uw j5leizier gemaakt
hebt en dat behoeft het Publiek niet to vergoeden : de satisfactie dat deskundigen het op zijn waren prijs stellen moet u genoeg zijn . Maar met het Ned.
W, B . is 't wet anders . Gy zijt Hoogieeraar, niet in 't M .-N . maar in 't
hedendaagsche Nederl. en men heeft recht van u in dit laatste een Woordeb .
to verwachten, terwijl gv wederkeerig niet het recht hebt u to beklagen als
men geen sympathie voelt voor uw liefhebberijstudie . - Gy zult my vermoedelijk zeggen dat het M .-Ned, even goed Ned. is als het hedendaagsche,
maar dat zal ik nimmer toegeven . Zy heeft omtrent even veel van de teal
die wy nu spreken, als 't Lat . van 't Italiaansch of de Langue d'Oc van bet
moderne Fransch . Ik heb den ook, toen Hofdijk een velleiteit had, hier op
't Gymnasium aan de jonge lieden Mid .-Ned . aardigheden to debiteeren, het
hem door Curatoren bepaald laten verbieden, op grond dat hij 1°, was aan. dit laatste niet op 't
gesteld om Ned ., geen M .-Ned . t o
.
.
."
Prof,
de
Vries
antwoordde
hierop 21 Dec . 1863,
programme stond
o. a
„Gij noemt het M -Nederl . mijn liefhebberijstudie . In een zekeren
zin is dat wear, maar toch mg ik dien naam niet aannemen, in zooverre
liefhebberijstudie tegenover de wetenschappelijke studie, waartoe mijn ambt
mij verplicht, zou worden gesteld . Zoodra ik in de beoefening onzer teal tot
beset kwam, heb ik ingezien dat alle groiidige en bewuste kennis van bet
heden moest uitgaan van het verleden, en dat dus de eerste ennoodzakelijke
tack voor een wetenschappelijk taalbeoefenaar bet in orde brengen der M -Ned .
taalstudie moest wezen . Daaraan heb ik mij van den beginne of met ijver
toegewijd : het M .-Nl . Wdb. is bestemd om aan die zaak de kroon op to
.
zetten en de resultaten van 25-jarige ingespannen studie populair to maken
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In den zomer van 1830 werd J . v. L . door eene ziekte aangetast, waarvoor hij in de buitenlucht van het Manpad genezing
ging zoeken . Daar kwam de tijding der revolutie to Parijs en
aanstonds greep hij, zijne kwalen en lusteloosheid vergetende,
naar de her, en gaf den 2den Augustus aan zijne monarchale gevoelens lucht in eene „Uitboezeming bij het hooren der schrikmaren
uit Frankrijk", onder het motto : „Jam tua yes agitur, panes dum
proximus ardet" . 1 ) De laatste coupletten luiden
Mijn Nederland ! heerscht de oude deugd niet meer,
Nog houdt gij orde en godsdienst beide in eer .
0 ! dat voor 't minst u Frankrijks voorbeeld leer' .
Dat niets uw roem, uwe eerkroon U ontroof .
Blijf voor de leer van 't heilloos ongeloof,
Voor 't moordgevlei der volksverleiders doof .
Wat yolk zijn plicht to schendig ook vergeet,
Blijf, Neerland! trouw aan d'eensgezworen eed .
De Koning lee/I zij alley luider kreet.
Dat, rein gemaakt van zucht tot muiterij,
Het yolk aan vorst en wet gehoorzaam zij .
Dan, dan alleen is Neerland waarlijk vrij .
Het blad „de Noordstar" van 6 Aug . schreef naar aanleiding
daarvan : „De voorstellingen van den jeugdigen Dichter, dien wij
in zijne Legenden als een echt Nederlandschen dichter hoogschatten, mogen in zijn „Uitboezeming" dichterlijk zijn, Neder1k juich van heeler harte toe, dat gij Hofdijk hebt doen beletten, het M .-N1.
(waarvan hij trouwens geen begrip heeft) op 't Gymn . to behandelen ; daar
hoort het niet thuis ; toen ik zelf hier aan 't Gymn . was, heb ik het opzettelijk
niet behandeld . Maar aan de Academie, waar de Taalkunde wetenschappelijk,
dus historisch en uit de bronnen, behandeld moet worden, mag het niet
ontbreken ; daar moet het con amore behandeld worden, pleizierig of niet,
maar als onmisbare grondslag . . . . Ik wil goeden cooed houden en dapper
voortwerken en u intusschen dankbaar blijven voor uwen welmeenenden raad
en uwe hartelijke toespraak, die mij goed gedaan heeft, omdat zij opnieuw
uwe belangstelling bewijst en van uwe vriendschap getuigt . Blijf mij die altijd
schenken, ik zal mij dit steeds tot een voorrecht rekenen . . . ."
i) „Het geldt ook u, wanneer het bij uw buurman brandt ." Amsterdam,
bij Meyer Warnars, 1830 .
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landsch zijn zij ditmaal niet . Bedachtzaamheid en regtvaardigheid
kenschetsen den Nederlander. Hij oordeelt niet in overijling, en
veroordeelt niet als ontzinde moordenaars eene geheele Natie,
omdat zij hare roekeloos geschonden regten, na to vergeefsch
herstelling gezocht to hebben, in oogenblikken van verwarring
en nood zelve verdedigt . Wat er ook gebeuren moge, de onpartijdige Oeschiedschrijver zal nimmer in twijfel staan bij de
beslissing, aan wien de bloedige strijd to wijten zij ."
„Hoe !" antwoordt J . v . L, in zijn n Aan de Noordstar", 1 )
Hoe ! slaat de Nederlandsche zanger
Den Nederlandschen toon niet langer ?
en verdedigt de gevoelens in zijn vorig lied uitgedrukt . Was het
onbillijk Neerlands yolk tot trouw aan wet en Koning aan to
sporen? Had hij de oproerlingen moeten bezingen, of Orleans?
Neen! de her des echten dichters zoekt bij hen zijn zangstof niet ;
Maar, wien 't onheil heeft getroffen, hem bezingt het heilig lied .
De dichter had niet ten onrechte zijn „jam tua res agitur"
doen hooren ; maar al to spoedig sloeg de oproersvlam naar
Belgie over.
„Algemeen," schrijft J . v . L . in de voorrede van het Dorp aan de
Grenzen, » was in de noordelijke Gewesten de verontwaardiging over de
ondankbaarheid, door de oproermakers aan den dag gelegd jegends
een Vorst, van wien zy niet dan weldaden ontfangen hadden, en even
algemeen de geestdrift om, zelfs nog eer de Koning zijn getrouwen
ten strijde riep, het geweer aan to gorden en het goud in de staatskas
to doen stroomen, ten einde den heiligen krijg to voeren tot handhaving der eer van Nederland en tot verdediging van den vaderlandschen bodem
Het spreekt vanzelf dat, waar verontwaardiging en
vaderlandsliefde elk hart bezielden, de her der dichters niet zweeg,
ja zelfs dat hy, die nooit twee regels op elkander had doen rijmen,
thands maat en klanken vond om zijn gemoed lucht to geven . Het
regende, ja 't hagelde gedichten, van meer of minder gehalte, van
meer of mindere uitgebreidheid : en geen Boekverkooper was er, die
i)

Aan de Noordstar, Amst ., P . Meyer Warnars, 1830.
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goon bundels met krijgszangen uitgaf, Been nieuwsblad, welks kolommen
niet met rijmelaryen gevuld waren . 1 ) .
Ook J . V . L .'s her zweeg niet ; in November verscheen een
„zestal liederen, opgedragen aan de schutterijen van NoordNederland, door Jacob van Lennep, kapitein bij die van de
hoofdstad" 2 ) ; enkele daarvan, o . a . hot ,,Is 't u bekend, getrouwe
Burgerscharen", waren spoedig in ieders mond .
„Alleen de Schouwburg," zoo gaat J . v . L . in bovenvermelde voorrede voort, was, nog twee maanden na hot uitbreken van den opstand,
hot stilzwijgen blijven bewaren . Beschroomdheid by de Stedelijke
Besturen, dat manifestation aldaar wellicht een verkeerde uitwerking
zouden hebben, schijnt hiervan de oorzaak to zijn geweest . Het gevolg
daarvan was dan ook, dat hot Publiek - deels omdat hot weinig
gestemd was tot eigenlijk gezegde vermakelijkheden, deels omdat hot
vrij onverschillig was omtrent gefingeerde dramaas, flu de gedachten
geheel vervuld waren met hot wezenlijke drama, dat zoo kortby
gespeeld word - al schraler en schraler opkwam, waardoor dan ook
de ontfangsten al schraler en schraler werden . Kommissarissen van
den Stalls-Schouwburg alhier begrepen eindelijk, dat die toestand van
zaken niet kon voortduren ; en, na ruggespraak met hot Bestuur, word
er geoordeeld, dat een zoogenaamd piece de circonstance, een stuk in
harmony met de gevoelens van den dag, alleen in staat zou zijn de
bezoekers weder naar 't Leidsche Plein to lokken . Ik had op dien tijd
door mijn Legenden eenigen naam verkregen : een zestal Liederen,
door my vervaardigd en aan onze Schutterijen opgedragen, was gunstig
ontfangen geworden, en zoo gebeurde hot, dat men hot oog op my
sloeg om to voorzien in de behoefte, waarvan ik zoo even melding
maakte . Ik voldeed aan de my gedane uitnoodiging, en hot Dorp aan
de Crenzen kwam in de waereld . Mijn schets word in veertien dagen
tijds ter neder geschreven, gekopieerd, van de noodige zangwijzen
voorzien, gerepeteerd en gespeeld, zoodat ik my in de onmogelijkheid
beyond mijn arbeid slechts eenmaal bedaard na to zien . Slechts een
goring aantal nieuwsgierigen woonde de eerste opvoering by 3 ) ; dock
Dramatische Werken . Amst. 1852 . I . 226.
Amst P . Meyer Warnars, Uitgegeven tot ondersteuning der huisgezinnen
van uittrekkende Amsterdamsche Schutters . De titels der zes liederen zijn :
Opwekking, Wapenkreet, Lied, Studenten Afscheidslied, Lied op Marsch, en
de Schildwacht.
3) De heer W . Thone, commissaris-penningmeester van den Stadsschouwburg, teekende in zijn dagboek na de eerste vertooning aan :
1)
2)

136

HET TOONEEL .

de uitslag was zbo gelukkig, dat reeds by een tweede vertooning
alle rangers bezet waren en het stuk hier en elders ontelbare malen,
altijd voor aanzienlijke scharen, gespeeld werd . Sedert ter perse gelegd,
beleefde het in vijf maanden evenveel drukken, die alien werden
uitverkocht ; een bewijs, dat ik althands een toon had aangeslagen,
die toes weerklank vond in de harten mijner Landgenooten .
Het stuk werd dus populair ; niet alleen door alle tooneelgezelschappen van ons vaderland, maar ook op de geimprovizeerde theaters,
in kampen en garnizoensplaatsen, waar jeugdige tamboers de soubrettes en korporaals met snorbaarden de peres nobles speelden, werd
het opgevoerd ; sommige koepletten waren in ieders mond : en ik
genoot zelf de voldoening, van de nederlaag van d'Eglantiers en zijn
bende, op den hoek der Botermarkt in een ouderwetsche poppenkast
voorgesteld, als aanschouwer toe to juichen .
Van waar het groote succes van een stuk, dat toch eigenlijk
niet meer is dan een klucht, vol charges en onwaarschijnlijkheden
en waarin de kritiek, zoo zij had willen vitten, stof genoeg
daartoe had kunnen vinden? J . v . L ., die in zijne kritische editie
van 1852 zelf de gebreken van het stuk aantoont, geeft van het
succes daarbij tevens de verklaring .
„Vooreerst," zegt hij 1 ), „roerde ik snaren aan, die by het Nederlandsche
yolk weerklank vonden ; ik verhief in een tijd, die over 't geheel alles
behalve roemrijk was, toch datgene wat werkelijk lof- en eerbiedwaardig
kon genoemd worden : ik deed aan mijn landgenooten gevoelen, dat
zy nog niet zoo diep gezonken waren, als men in het overige Europa
wel geloofde : en ik verdiende hun dank, omdat ik, evenals Varro,
niet aan 't behoud van 't Gemeenebest gewanhoopt had .
Ten tweede kwam ik de eerste . Dit is altijd op zich zelve een verdienste . Wie later komt moge beter doers, by zal zelden zoo goed
slagen als zijn voorganger . Dit leert de ondervinding, dit de Geschiedenis der Letterkunde, zoowel als de Algemeene Geschiedenis . Wie
't eerst zich vertoont, heeft voor zich hetgeen de Franschen noemen
„23 Dec . 1830. Het Turfschip van Breda . (Na hetzelve) . Het dorp aan de
Grenzen, schets uit den tegenwoordigen tijd . -- Nooit vertoond . (Opbrengst)
f'689,25 . Laatstgenoemd stukje, geestig geschreven en ruim voorzien van
bevallige coupletten, verwierf teregt luide toejuiching . Bij het einde verlangde
het publiek den naam des schrijvers to weten . De heer Majofski trad op en
noemde als zoodanig den heer mr . Jacobus van Lennep ."
i) Dramat . Werken, I, 274 .
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1'a-propos du moment : en wie dit voorby laat gaan, verspilt doorgaands zijn tijd en zijn talent .
Maar bovendien, in de derde plaats, het stuk bezat lets, fiat in de
toenmalige stukken over 't algemeen niet gevonden werd, t, w . een
lossen en vrolijken dialoog, geheel afwijkende van den onnatuurlijken
schoolmeesters-stiji, waarin de meeste prozastukken van die dagen
geschreven werden : daarby koepletten, doorgaands vrij goed berijmd
en waarvan de toepassing of de punt door ieder gevoeld en begrepen
werd, kluchtige toestanden en gekke zetten, die aan lezer of toeschouwer
onwillekeurig een lack afpresten, en waarvan sommige het my nu by
't herlezen nog gedaan hebben. 1 ) Er lag Hollandsche luim in en Hollandsche vrolijkheid : beide natuurlijk en ongezocht, beide de kritiek
ontwapenende, wanneer deze haar bril opzette om naar kunstwaarde
to zoeken .
Maar den criticus viel de bril van den news, omdat hij merle
gelachen en merle pret had gehad .
De aardige coupletten, waarvan de schrijver hier spreekt, werden
spoedig door honderden nagezongen . Bekend is gebleven het
Wordt uw buurman aangerand,
Vraagt hij om fiefensie,
Staat zijn huffs of schuur in brand,
Smeekt hij adsistentie,
Zeg dan : vriend ! ik ga naar bed!
Zie, hoe fiat je zelf het refit .
Dat 's non-interventie, kind!
Dat 's non-interventie ;
op het systeem van non-interventie der Mogendheden doelende ;
evenzeer het aardige :
i) J . V . L. beweerde altijd, fiat hij zich hetgeen hij zelf geschreven en
gedicht had, het minst herinnerde . Buiten zijnde, was hij gewoon een boek
merle to nemen en al wandelende to lezen . Na gebeurde het fiat hij to Zeist
in het bosch een dame van zijn kennis ontmoette, die een praatje met hem
maakte . Toen dit eenigen tijd geduurd had, zeide hij : „Nu moet je mij niet
langer ophouden, want ik ben in een roman verdiept en brand van verlangen om to weten hoe de schrijver zich er uit refit ." -- „Wat lees je
dan ?" -- „Een van mijn eigen romans, maar ik ben hem totaal vergeten ."
Aan ter Gouw, wien hij dit gebrek in zijn geheugen mededeelde, schreef
hij daarbij : „dit is ook heel gelukkig, omdat ik daardoor voor de verleiding
bewaard word om, evenals J . Human, anderen met mijn gedichten to plagen ."
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Wie op de grens wil blijven wonen,
Moet ook, van alle markten klaar,
Altijd een dubbel aanzicht toonen :
Zoo slechts ontkomt men elk gevaar .
't Hollandsche heir koom' voor den dag,
Bestig! wij hijschen de Hollandsche vlag .
't Brabantsche yolk sta voor de deur,
Bestig ! wij nemen de Brabantsche kleur .
Om al die troep van hier to drijven,
Baat ons gewis geen kruid of lood
Met list alleen kan elk in nood
De grens bewonen blijven .
of het volgende, dat op menig politicos nog van toepassing is
'k Ben liberaol : dat is to zeggen,
Dat ik, in ieder staatsgeschil
Moet kunnen denken als ik wil,
En alles doen, gelaik ik wil,
En alle dingen uit mag leggen
Gelaik ik wil, gelaik ik wil!
'k Ben liberaol, en mien daor merle,
Dat ik, in ieder staatsgeschil,
Elkien laot denken als hij wil,
Mits dat hij spriekt, gelaik ik wil :
En vender lieu' hij veurt in vrede,
Mits naor mijn wil, mits naor mijn wil !
of eindelijk uit het oorlogsbulletin van d'Eglantiers
En, van al mijn dapp're helden
Vond slechts ien met roem den flood ;
waarop Nicolaas laat volgen
Die, gelijk ze mij vertelden,
Vie! bezopen in een sloot . 1 )
1)

Na den heldendood van Van Speyk (5 Febr . 1831) werd er nog een

couplet, op flit feit betrekking hebbende, in het stuk ingelascht . --- Den

25sten Maart 1902 werd bet „Dorp aan de Grenzen" door de Ned . Tooneelvereeniging, geheel overeenkomstig de oude platen, opgevoerd, bij gelegenheid

van bet eeuwfeest van J, v. L.'s geboorte.
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Het „Dorp over de Grenzen," in het najaar van 1831, na het
einde van den tiendaagschen veldtocht geschreven en opgevoerd,
hoewel in menig opzicht beter dan zijn voorganger, verwierf
toch nimmer dims populariteit, waarschijnlijk omdat, gelijk de
schrijver zeif aanmerkt, de prioriteit alles afdoet en sera goochelaar
nooit twee malen voor hetzelfde publiek dezelfde kunst vertoonen most .
Tusschen deze beide stukken valt nog de „Hulde aan Van
Speyk", een tooneelspel in verzen en zangkoren waarin, naar onze
wijze van zien, vrij wat absurditeiten voorkomen : Apollo en de
zanggodinnen aan wie Mercurius den flood van Van Speyk vertellen en van kanonneerbooten en buskruit praten komt, en dan
de Maagd van Amsterdam, eene middeleeuwsche creatie, die een
visits komt maken op den Parnas ! Hoewel het in theorie niet had
behooren to voldoen, toch voldeed het in 1831 en wend toegejuicht, en flat is voor een gelegenheidsstukje genoeg . Vergeten
wij niet, flat het kiassicisme in dien tijd, hoewel stervende, nog
niet geheel gestorven was en flat het enthusiasts publiek bereid
was alles toe to juichen wat den jeugdigen held verheerlijken
kon, die in een tijd van diepe moedeloosheid en vernedering door
zijn zelfopoffering aan Nederland nieuwe hoop en vertrouwen
had teruggegeven . Geen wonder dan ook flat de volgende verzen
van Apollo aan de Stedemaagd weerklank vonden in de harten
der toehoorders
Twee De Ruyters zagen 't leven
in uw dierbaar Nederland
De een, tot hoogen rang verheven,
Deed geheel Europa beven
Voor den zeestaf in zijn hand ;
De antler koos een roemrijk sneven
Door ontstoken sulferbrand,
Boven Spaanschen ketenband .
Liefde voor het Vaderland
Had hen beiden aangedreven.
De edele Van Speyk besloot
Beider voorbeeld na to streven
Genera, in zijn roemrijk leven,
Dezen, in zijn heldendood .

140

HET TOONEEL .

Eindelijk valt nog „De Roem van Twintig Eeuwen" to vermelden, eene allegoric in verzen, die in October 1831 werd
opgevoerd, bij gelegenheid van het eerste bezoek, na den tiendaagschen veldtocht, door het koninklijk gezin to Amsterdam afgelegd, en achtereenvolgens twee-en-twintig voorstellingen beleefde .
„Vier stukken in tien maanden tijds !" schreef J . v . L . twintig jaar
later . 1 ) „ Ik sta er nu zelf verbaasd over ; en toch, men moet niet
vergeten wat er in die tien maanden niet al gebeurd was . Toen gold
een dag zoo veel als nu een maand : en een maand gold voor jaren .
Oeen onzer zou zulk een tijd terugwenschen ; en niet-to-min durf ik
gerust verzekeren, dat velen met my, wanneer zy de hand op 't hart
leggen, zullen erkennen, nooit een pleizieriger tijd beleefd to hebben
dan die dagen van gedurige angst en onzekerheid, toen men elken
morgen opstond vol nieuwsgierigheid wat de avond brengen, en elken
avond naar bed ging vol begeerte om to weten wat de ochtend
brengen zou . Men leefde toen niet alleen, men voelde zich leven ; het
leven was niet altijd genoegelijk, het was voor 't minst niet alledaagsch ;
de tijdingen waren zelden opbeurend, zy waren voor 't minst afwisselend : en, zoo het drama, dat gespeeld werd, alles behalve vrolijk
was, wy waren er zelve de hoofdpersonen van .
Wat nu het laatstgemelde stuk betreft, toepasselijke regels als
de volgende :
Vorsten zoos gebiedt aan 't heir ;
Holland kept geen vreeze meer .
'S

Wee hem, die ooit van Mogendheden,
Van bondgenooten hulp verwacht .
Wie vreest er ? Neerlands Koning waakt !
misten hun uitwerking niet en werden met daverend handgeklap
ontvangen . Wat echter vooral het succes van het stuk uitmaakte,
was de indruk, dien het bij de vorstelijke toeschouwers to weeg
bracht, en het tooneel, dat in des konings loge plaats had . Bij
het slot van het volgende couplet
Hell aan Neerlands eerste vrouwe !
Heil der vroome Koningin !
r) Dramat . Werken, I, 330 .
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Dat men lang in haar aanschouwe
't Beeld van teedre moedertrouwe,
Christendeugd en huwlijksmin
Haar, die thands door zulke zonen
Vroeger zorgen ziet beloonen !
stak de eerbiedwaardige Koningin Wilhelmina de beide handen
aan haar doorluchte zonen toe, en omhelsde hen, een voor een,
met tranen van moederlijke liefde en moederlijken trots in de
oogen . Onbeschrijfelijk was de aandoening, onbeschrijfelijk de
toejuiching, welke deze gevoelsuiting der geliefde vorstin to weeg
bracht . - Maar ook niet gering op dat oogenblik het stil genot
des dichters, wiens woorden er aanleiding toe gegeven hadden . 1 )
Eer ik den tooneelarbeid van J . v . L . verder bespreek, ga ik
eenige schreden terug en voeg hier aliereerst een paar uittreksels
uit brieven van zijn zwager H . H . Roell 2) in, die met de vrijwilligers was uitgetrokken en in garnizoen to 's-Hertogenbosch
lag, wachtende op het bevel om voorwaarts to rukken . De eerste
is gedateerd van 18 Januari 1831 .
Waarde Zwager,
. . . . Het stuk getiteld het dorp aan de grenzen, van hetwelk
de kwade wereld zegt, dat gij de auteur zijt, heeft mij regt goed
bevallen ; ik wenschte wel het to Amsterdam eens ten tooneele vertoond to zien, want om het met het Bataljon to spelen en dan aan
van Koppen en de K . de damesrollen over to laten, dat zoude toch
veel scheelen bij de actrices van den Hollandschen Schouwburg .
Gij vraagt mij of wij eenen wapenstilstand hebben en kunt mijn
antwoord reeds veronderstellen ; 3) ja, waarde zwager, ik moet wel
geloven dat er eene wapenstilstand gesloten, of liever bij de Groote
Heeren, die beter deden zich met hunne eigene zaken to bemoeyen,
besloten is, want antlers begrijp ik niet, waarom men niet liever eens
i) Door Prof. Bosscha is deze episode in zijn Leven van Willem II
vermeld.
2) Hij was later Commissaris des Konings in N .-Holland en werd in 1874
door Willem III met den titel van Baron begiftigd .
3) Reeds in November 1830 was door de Conferentie der Mogendheden
to Londen een wapenstilstand gelast, waarbij zoowel de opstandelingen als
's Konings troepen, over en weder voorloopig in 't bezit zouden blijven der
ingenomen stellingen .
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wat yolk er aan geeft, al moet ik zeif hieronder behooren, en dan
dat gespuis zoodanig kiopt, dat het naar de vrede, op welke voorwaarde wij willen, smeekt en bidt . In alien gevalle, hetzij er dan
wapenstilstand zij of niet, ik houd het er voor, dat het einde van
dezen rampzaligen strijd verre of is, en wij nog in gees langen tijd
den terugmarsch naar Amsterdam zullen aanvangen .
Doch genoeg hiervan, en thans u jets uit mijn dagelijksch levee
geschreven, schoon dit van weinig belang zij . Wij hebben een regt
aangenaam, schoon vermoeyend uitstapje gedaan, hetwelk wij gaarne
hadden willen rekken, dock wij moesten terugkeeren en thans is het
wederom gewone garnizoensdienst, druk exerceeren, dikwijls op wacht
komen en dergelijke aardigheden
Den 14den Juli schreef dezelfde
Heden nacht vertrek ik met het postkarretje naar Arnhem, hebbende ik tot Dingsdag ochtend verlof bekomen ; ik verlang zeer eens
buiten to zijn en mijne vermufte soldatenkleederen, al is het dan slechts
voor drie dagen, eens to kunnen afleggen .
Het is hier nog altijd hetzelfde, de eene dag gelijkt den andere,
en zoo zijn er bijkans negen maanden verloopen ; moet het nog lang
duuren en wij den winter hier nog doorbrengen, dat ik waarachtig
niet verlang, dan is het om het to besterven, en geloof ik dat de
meeste vrijwilligers zullen trachten to remplaceeren, hetgeen menigeen
reeds gedaan heeft, en onze compagnie, die tijdens wij uittrokken
150 man sterk was, telt thans een 100 man, dus raakt de liefhebberi1
er eenigzins af .
Dan, die werkeloosheid zou niet lang meer duren ; den i sten Aug.
riep de koning het ,,Voorwaarts" uit, een daad die door geheel
Nederland met luid gejuich verwelkomd en door J . v . L . in een
gedicht bezongen werd 1 ) . Zijn schoonvader Baron Roell schreef
hem naar aanleiding hiervan uit 's Hage den Eden Augustus het
volgende :
Zeer waarde Zoon !
1k heb de toegezondene Exemplaren van Uw gedicht ter gelegenheid van 1 Augustus gister avond per Diligence ontfangen, en bedanke
U voor die, welke ter mijner dispositie gelaten zijn . Van de twee
overige, heb ik het eene bereids, door den Heer Cabinets-Directeur
i)

De eerste Augustus . Amst ., P . Meyer Warnars .

't ligt? Send het mij tog! Den i Augustus a eu le
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aan Zijn Majesteit doen toekomen . Omtrent het andere, hetwelk voor
de Prinses van Oranje bestemd is, hoope ik hetzelfde, door het intermediair van den Heer van Nagell to doen, die dezen ogtend niet thuis
was, maar dien ik na het schrijven, andermaal denke to gaan opzoeken . Uw nieuwe gedicht voldoet mij ten uiterst . De partij, welke
daarin getrokken is van het stilzitten en weder-optreden van Achilles,
schijnt mij zeer geschikt, en ik twijfele er niet aan, of het stuk zal,
even als uwe vroegere voortbrengselen, grooten bijval vinden .1)
De loop der zaken op het krijgstooneel is tot nog toe goed . Het
gebeurde to Putten is nochtans eene droevige episode . De Major van
Kinschot is aan zijne wonden overleden . Het nadeel is, zo ik vernemer
daaraan toeteschrijven, flat de Belgische maire flier plaats zig met
opzet, wat lang met de nodige maatregelen tot verzorging der manschappen heeft bezig gehouden, en inmiddels naar alle kanten Boden
heeft afgezonden om hulp in to roepen . Voorts verzekert men mij,
flat de geretireerde manschappen wederom vooruitgerukt zijn, hetwelk
echter met den inhoud der Staatscourant van heden niet strookt. Aan
gerugten ontbreekt het niet . Zie hier degeenen welke in omloop zijn :
1 flat Antwerpen gister middag om vier uur is overgegaan .
2° . flat Cend in vollen opstand is .
3°. flat het Legercorps van Dame is afgesrieden .
4° . flat Ticken de Terhove op Leuven geretireerd is . 2)
5° . flat het Hollandsch Hoofdquartier to Diest is .
6° . flat het fort Calloo, aan de Schelde gelegen, door onze marine
vermeesterd is .
Onder deze gerugten is er geen, waarvoor ik zoude durven instaan,
flan alleenlijk het laatste, om flat hetzelve mij verzekerd is door een
mijner bekenden, die gisteravond uit Zeeland is teruggekomen, en die
er deze bijzonderheid bijvoegde, flat, vermits het laag water de vaartuigen belettede, om zo nabij to komen, als tot bestrijking van het
fort nodig was, de matrozen met het mes in de mond en het sabeltje
in de hand tot de buyk toe door het water zijn gegaan, vervolgens
i) Mevrouw Dedel, eene oud-tame van J . v . L ., schreef hem 2! Sept, uit
den Haag : „Het verwondert mij niet, het thans bij UEd . druk is, wij hebben
daar hier de Premices van gehad . Komt daar bij deeze gelegentheyt niet
weder jets van U Ed . i n
suffrage de la vile et de la cour, en het verdiende in goude lijstjes gezet
to worden ."
2) Dame voerde het bevel over het Belgische leger van de Maas, Ticken
de Terhove over flat van de Schelde . Dame was werkelijk bijkans ingesloten .
en tong daarom 8 Aug, met zijn leger op de vlucht .
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het fort van agteren overmeesterd, en alles, wat zig daarin beyond,
over de kling gejaagd hebben .
Bij het bemagtigen van den Capitalen Dam in Staats-Vlaanderen,
moet de Zeeuwsche plattelands schutterij zig bij uitneemenheid wel
gedragen hebben . Onder dezelve beyond zig een aantal manschappen
nit Bruinisse en andere zeedorpen, die, toen het tirailleeren reeds wat
fang, zonder vrugt geduurd, hen verlangen to kennen gaven, om maar
met de bajonet er op in to gaan, en zulks met den besten uitslag
beproefd hebben .
Groet ewe Ouders, vrouw en kinderen van mijnentwege, en geloof
mij steeds met de meeste hartelijkheid
Uw liefh . vader
Roe!! .
P .S . De Prinses van Oranje zal het gedicht nog voor Karen middagmaaltijd ontfangen .
Den volgenden dag schreef de heer Roe!! hem weder :
Zeer waarde Zoon !
lk oordeele, dat het u niet onverschillig zijn zal de tijding to verneemen, welke dezen ogtend is ingekomen, namentlijk dat de generaal
Chasse met 850 man eenen uitval heeft gedaan uit de Citadel van
Antwerpen, en ten gevolge daarvan met krachtige medewerking der
marine, alle de werken die de Belgen zedert maanden tegens de Citadel
hadden aangelegd, geheel gedemolieerd, en al het daarop gevonden
geschut vernageld of onbruikbaar gemaakt heeft . Deze tijding word
voor allergewigtigst gehouden, en om de moreele uitwerking, als om
1e zaak zelve, en het zoude mij niet verwonderen dat er eenige grond
was voor het gerugt, dat de stall Antwerpen na dat verrigtte, verzogt
had, om in schikkingen to komen . Het Engelsch Dagblad the Times,
hetwelk zig allerhevigst tegens onze hervatting der vijandelijkheden
uitdrukt, zal flu waarschijnlijk nog meer vuur gaan uitspouwen . . . .
Er moet bij het gebeurde to Antwerpen, scherp gevogten zijn . . .
Bij Kon . Besluit van 7 Oct . 1831 wend J, v . L . tot Ridden in
de Orde van den Ned . Leeuw benoemd 1) . Zijn vriend Van 's Grai) De benoeniing was geteekend door zijn schoonvader, als Minister van
Staat en Kanselier der Orde . ,,Volgens den gewonen loop der dingen," schrijft
J, V. L. in zijn korte autobiografie, „verschaften deze stukjes mij meer vermaardheid, dan ernstiger werken het hadden kennen doen, en bezorgden mij
zelfs het ridderkruis ; misschien hielpen zij zelfs mede om mij in 1832 de
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venweert schreef hem den 14den Oct . uit 's Gravenhage om hem
daarmede geluk to wenschen
Beste Vriend !
Met ongemeen genoegen heb ik gisteren uwe benoeming tot ridder
vernomen : nog onlangs had ik den Heer Roell over dit onderwerp
gesproken ; het is eene regtmatige hulde aan uwe uitstekende talenten,
aan den voortreffelijken dichter der Legenden, welke bij voortduring
aan velen eene aangename verpozing verschaffen : onder anderen 11.
Maandag, toen de Hr . Gevers, in mijne tegenwoordigheid het huffs
ter Leede en den eersten zang van Jacoba en Bertha aan een twintigtal
personen bij Mevr. de Prinsesse van Oranje heeft voorgelezen . Verbeeld u eene soiree litteraire by Hare K . H . : de drie kleine Prinsen
met hunnen Gouverneur, de Dames van het gevolg, Mevrouw Fagel
en Mevr. Gevers, met de Prinsesse alle pluksel makende, de Heeren
Van der Duyn, Kattendyke, d'Yvoy en de twee lezers, Gevers en ik,
die fragmenten uit de bias heb opgedreund, 1 ) in een zeer prachtig
vertrek, waar allerlei ververschingen werden gepresenteerd, van acht
uur tot half twaalf, en gij zult u eene gedachte van dit nieuwe hotel
de Rambouillet kunnen maken . Het is alles naar wensch uitgevallen
en ik voorzie dezen winter meer dan eene repetitie van deze Soiree
Ik heb de Prinses de aanstaande verschijning van den Pelgrim aangekondigd en men ziet hem met ongeduld to gemoet om hem zout en
brood aan to bieden : bespoedig dus zijne rein zooveel mogelijk .
. . . . Nieuws is hier niet ; de politieke toestand is duisterder voor ons
dan eenige dagen geleden . God geve - want gelijk de Koning mij nog
Woensdag zeide : op de Voorzienigheid alleen moeten wi/ betrouwen
dat wij spoedig tot eenig voldoend einde mogen geraken . . . .
De pelgrim, die zijne opwachting bij de Prinses van Oranje
moest komen maken, liet zich niet lang meer wachten ; nog
voor het einde des jaars verscheen „De Strijd met Vlaanderen", Z)
eene nieuwe legende van J . v . L., waarvan genoemde pelgrim
deuren van het Instituut to openen ." - In 1849 volgde de benoeming tot
Commandeer van de Eikenkroon, in r 86o tot Ridder der Leopoldsorde, en
in 1867 tot Commandeer van den Ned . Leeuw.
i) J . van 's Gravenweert is bekend door zijne vertaling in dichtmaat van
Homerus .
2) Nederl . Legenden in rijm gebracht (De Strijd met Vlaanderen), 2 deelen,
Amst ., bij P . Meyer Warnars .
I.
10

146

HET TOONEEL .

de hoofdpersoon was . Het gedicht vangt aan met een voorzang
aan Vondel :
Doorluchte Bard, die 't echte dichtakkoord,
Nooit voor uw tijd in Nederland gehoord,
Die 't zuiver lied, met dank'bre vreugd vernomen
Weergalmen deed aan u- en Aemstelzoomen!
Wie onzer toch, wie zal het durven wagen,
Een lauwertak den zangberg of to dragen,
Die niet in u zijn back en leidsman kept,
Die niet op u de vlammende oogen wendt?
Helaas, waarom was die groote dichter niet altijd rechtvaardig
in zijn oordeelvellingen ?
Wat toch had u die brave held misdreven,
Die Witte, zoo roemwaardig, zoo verheven,
Hij, voor wiens moed het Vlaamsche heir bezweek
En Hollands grond moest ruimen in een week?
En waarom toch, als eervergeten bastert,
Als moordenaar en schenner, hem gelasterd ?
Evenzoo was het bij uwe beoordeeling van Floris V en Maurits
van Nassau . Wat de eerste voor Holland gedaan had, zijn moed
zijn hart, dat alles ontging u
Gij zaagt alleen het schandelijk omhelzen
Van Gysbrechts nicht, die schoone bloem van Velsen!
En wat Maurits betreft, zijn deugd, zijn ijver, vastheid, kunde r
moed,
Die zaagt gij niet ; maar slechts in Nieuwpoorts held
Den moordenaar van grijzen Barneveldt .
Het kan geen verwondering wekken, dat de jeugdige dichter
die het Manpad zoo liefhad, den klassieken grond, waar eenmaal
Witte van Haemstede de Vlamingen verdreef, den lust in zich
voelde ontwaken dien held en den zege door hem bevochten
to bezingen . Reeds vroeger had hij een schets gemaakt en een :
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gedicht begonnen, dat onvoltooid gebleven was ;') thans, flu een
nieuwe „Strijd met Vlaanderen" was aangevangen, werden de zes
zangen wider den indruk der gebeurtenissen in Belgie in weinige
maanden ontworpen en voltooid . Elk flier zangen vangt aan met
een inleidend gedicht : het eerste is aan den dichter A. van der
Hoop gericht, het tweede aan Van 's C ravenweert, die op flat
tijdstip (Februari 1831) in Venetie vertoefde en met een vers
antwoordde, flat aan het einde van het boek werd opgenomen .
In het derde, Jhr . Mr. J . C . de Jonge, den historieschrijver toegezongen, wijst hij aan, hoe dezen „Waarheid", den dichter „Verbeelding" tot Leidsvrouw strekt, en roept hij haar ter hulpe :
Verbeelding ! voer flan, toner mij,
In aangename mijmerij,
Aan d'oevers van dien held'ren stroom,
Waar ik, verblind door zoeten Broom,
Aan Vondels zijde mij bevind,
En met hem spreek als met een vrind,
En met hem rust aan d'oeverkant,
Of wandel door een lustwarand,
Tot flat een hemelsch harpakkoord
Mijn zaal'ge geestverbijst'ring stoort,
En heel mijn ziel, terwijl ze ontwaakt,
De zoetste en reinste wellust smaakt.
In de vierde inleiding spreekt hij zijn vriend, den schilder
Smies aan, in de vijfde zijn zwager, Mr . H . A, van Lennep, to
Leyduin, terwijl de laatste gericht is aan zijn schoonbroeder
Jhr. Mr . J . F . Roell, die merle het zwaard aangegord had tot
verdediging van Hollands eer . De dichter beklaagt zich daarin,
flat hem die eer om merle to strijden niet was vergund ; zijn plicht
riep hem to Amsterdam 2 ) bij zijn ambt en zijn gezin, flat weder
was aangegroeid door de geboorte van een vierden zoon
En zoo de glans van 't helder oog,
Zoo de optrek van den wenkbraauwboog,
Hs. Familie-archief,
2) Bij missive van den Gouverneur van Noord-Holland, dd . 28 Oct. 1830,
werd hem aangezegd, flat hij zich niet met de mobiele schutterij merle mocht
1)

begeven, maar noodiger was to Amsterdam, in zijn betrekking .

148

HET TOONEEL .

Die zich naar 't voorhoofd krult omhoog,
('t Merk, dat zijn afkomst kennen doet,
Zijn afkomst uit Van Lenneps bloed)
En zoo de kleur van 't lief gelaat
Mijn vaderdroomen niet verraadt,
Dan zal hij eens naar alien schijn
Den naam van Willem waardig zijn . 1 )
Het gedicht zelf, waarvan ik hier geen uitvoerig overzicht wit
geven, beschrijft hoe Witte van Haemstede in weinige dagen
Holland van Vlamingen zuivert en tevens hoe, door een wondervollen loop van omstandigheden, zijn recht op den troop zijns
vaders wordt erkend, daar het huwelijk tusschen Floris en Witte's
moeder, Agneta van der Sluijze, bewezen wordt wettig to zijn
geweest . Schoon is de schildering van den zeeslag bij Zierikzee,
waar de Genueesche vlootvoogd Grimaldi de Hollanders komt
helpen en de vloot der Vlamingen verslaat ; aandoenlijk is het
den ouden Beaumont, den eenig overgebleven, thans krankzinnigen
tempelier, het klaaglied over den moord op zijn makkers to
hooren zingen :
Vraagt gij waar mijn ridders zijn,
Waar mijn ridders zijn gebleven ?
Zoo wakker in 't veld en zoo blij op 't festijn ?
Waar mijn ridders zijn gebleven ?
In de kerkkapel hierneven
Klonk nog straks hun vroome bee
Miserere Domine . 2)

Treffend is ook de verschijning van den pelgrim, die zeven
jaren in het Heilige Land heeft doorgebracht om een zware schuld
to boeten, thans in Holland terugkeert en een werkzaam deel
neemt in den strijd en de rehabilitatie van Witte . Hij sterft na
zijn zonde beleden en van Witte vergeving to hebben ontvangen :
hij was medeplichtig geweest aan den moord op Floris V . 3 )
1) Willem Anne werd geboren to Amsterdam 20 Sept . 1831 en overfeed
aldaar 12 April 1 833 .
2) Tweede Zang . Eerste uitgave, I, III .
3) Een der trouwe honden van den graaf, dien Witte zieltogend van het
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De „Strijd met Vlaanderen" vond een even gunstig onthaal als
de vroegere Legenden, waartoe zeker de omstandigheden, waaronder het gedicht verscheen, het hare bijdroegen . Jeronimo
de Vries schreef den dichter, 2 Dec . 1831, het volgende
Amice!
De Strijd met Vlaanderen is mij tot verkwikking en geneesmiddel
geweest, terwiji 1k, om ongesteldheid genoodzaakt to huffs to blijven,
met nog meer aandagt dien heb kunnen lezen . Het vers aan Vondel
vooral is meesterlijk en waarlijk Vondel waardig . Van der Hoop,
'S Gravenweert en de Jonge kunnen niet antlers dan ten hoogsten
vereerd zijn . Het werk of de Legende zelve is vol geest, wending,
afwisseling van toon, schildering, enz . De versificatie is onverbeterlijk .
Heb dank - beste Lennep - voor dit geschenk aan onze Letterkunde .
Blijf voor dezelve werken naar uw genie, erlang meer en meer zelfstandigheid, wijze spaarzaamheid, vastheid en ronding van grootsche
denkbeelden geestig uitgedrukt, zoo zullen na Legenden eenmaal het
verheven treurspel of krachtig heldendicht de kroon zetten op zoo
veel uitmuntends bereids door U gegeven en waarvan wij de vervolgen
als dat van den Strijd met Vlaanderen met het grootst verlangen to
gemoet zien . Stoor U niet aan kleingeestige beoordeelaars, volg uwen
eigen lust en weg en veracht daarom niet, gelijk gij trouwens nooit
deedt, een wenk ten goede van uwen waarden Vader of welmenende
vrienden. God beware U bij lust en voldoening! Hij zij en blijve met
U en de Uwen ! Het zal mij steeds tot een eer en genoegen zijn
onder uwe vrienden to mogen gerekend blijven . 1k ten minsten gevoel
mij hartgrondig
Uwen Vriend
Jeronimo de Vries.
Uit 's Gravenhage ontving J . v . L . 17 Dec . den volgenden brief
van Mr . J . van 's Gravenweert
P

graf zijns meesters medegevoerd en sedert op zijn kasteel gehouden had,
was de eenige die den pelgrim had herkend en hem woest was aangevlogen .
Het lied : „De Doggen van Florin", uit den tweeden zang, had de dichter
aan het geschiedverhaal van Ielis Stoke ontleend ; hij zegt ervan (Aanteeke .
ningen op den Tweeden zang) : „ik acht mij verplicht de bron aan to wijzen,
waaruit ik dit voorval heb geput, schoon ik vreeze, dat de meer opgesmukte
romance van lateren tijd zal afvallen bij het eenvoudig en ongekunsteld
verhaal van Stoke, dat ik hier last volgen
Die vrees was maar al to
."
gegrond !
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Amice!
Eergisteren uw nieuw voortreffelijk voortbrengsel eerst ontvangen
hebbende, heb ik mij in hetzelve willen verlustigen, alvorens u mijnen
dank to betuigen, niet slechts voor de aangename oogenblikken, mij
door de lezing verschaft, maar inzonderheid voor het belangrijk geschenk, mij in hetzelve toegezonden, en dat ik even als den hartelijken
toezang van het tweede gedeelte, naar waarde weet op prijs to stellen .
De aanspraak aan Vondel (de legitimiteit van Haemstede, die toch
altijd ten besten slechts uit een morganatiek huwelijk gesproten was,
daargelaten) is een meesterstuk en de dertig eerste verzen Vondel en
Bilderdijk zelven waardig . De romance : Floris honden, zoo teller ; het
bevallige lied van Frank en vooral het Miserere Domine, zijn voortreffelijk . De gehele inkleding van het Dichtstuk, de beschrijving van
het Convent en de kerk der Tempelheren, de voorstelling van Beaumont
(welke beide laatste immers van uwe uitvinding en niet aan anderen
ontleend zijn ?) behagen mij bij uitstek en de stijl is overal wegslepend, ook in den toezang aan den Hr . De Jonge, Artikel Verbeelding .
Ik reikhals naar het vervolg 1 ) en vermoed in den Kramer onzen
Gijsbrecht of een der andere moordenaren van Floris to zullen aantreffen . In een woord, gij hebt u een nieuwen, onverwelkbaren lauwer
gevlochten, en (wider ons in mijne oogen) de zonden van uwe dorpen
aan en over de grenzen en van uwen roem van twintig eeuwen geheel
uitgewischt. Dit is weder . . . . le Corneille et du Cid et d'Horace, het
andere was beneden uwe verdienste . - Dan, waarde vriend! mijne
eigenliefde heeft een geweldige neep gekregen ; ik had een klein paspoortje naar de onsterfelijkheid, onder het schild van uwen naam,
verwacht door het plaatsen van mijnen tegenklank op uwen fraaien
zang, onder uwe aanteekeningen of achter aan het deeltje, en ziet
niente . Inmiddels heb ik dien herlezen en zoude gaarne hem niet begraven . Meld mij dus eens bij gelegenheid of dit achterblijven bescheidenheid van U, vergetelheid en moeilijkheid van plaatsing, dan wel
sparing van mijne zwakheid of malitieus opzet is . 2 )
Nu van andere zaken : indien het mij tot genoegen is de gezondheid
van uw hoofd en uw hart to mogen bewonderen, is het mij niet
minder welkom berigten van uw ligchamelijk welzijn to vernemen,
dewijl er zoo veel verband tusschen stof en geest bestaat . Ik had mij
gevleid hieromtrent iets van den . Heer Roell to mogen hooren, dock
i) De beide deelen kwamen, zooals later met de romans van J . v . L, ook
het geval was, na, elkander uit .
2) Het vers werd, gelijk ik meldde, aan het erode van het tweede deel
geplaatst.
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heb Zijne Excel! . niet aan zijn logement aangetroffen . . . .1k hoor dat
de stichting van het Athenaeum in u op het tooneel een bezinger za!
vinden ; dit kan door de voorstelling van historische portretten der
toenmalige Rederijkers enz . piquant zijn . Ik hoop het to zullen zien,
zoo de omstandigheden mij eene bedevaart ter gelegenheid van het
Jubile toelaten, als wanneer ik 8 a 10 dagen to Amsterdam zal komen
doorbrengen . . . Onder de roos, voor u, uwen Vader en den hr. Roell :
Er doet zich eene schemering van licht tot verbetering der 24 Artikelen
in ons voordeel op . 1 ) Dus nog twee maanden volharding en oud
Holland kan nog gered worden . Quod faxit D . 0 . M .
Groet, als ik u bidden mag de Mevrn . Van Lennep, Van Winter,
Six, v. Loon, en tutti quanti der goede vrienden, die aan mij denken
ik eet en drink hier vee! en zeer prettig in de gekunstelde Haagsche
wereld ; lees vee!, en t yacht op eene betere en lagchender toekomst
ook voor mij : pour mieux j'endure, dock ik doe belangrijke zaken
en bee op een uitnemenden voet met onzen historischen Minister.
T. T.
Van 's Gravenweert.
J . W . Yntema, de redacteur der Vaderlandsche Letteroefeningen, 2)
schreef aan J . v . L . 21 Dec . 1831 :
WelEd . Heer !
Wij hebben eens eene correspondentie gevoerd, die, van wederzijden
met een goed oogmerk aangevangen, tot geen goed einde werd gebragt . Ik wil daarvan niets meer ophalen, omdat ik geenszins wensche
dat geschil to vernieuweli . Het gelaat des aardrijks vernieuwt zich
telkenjare -- niet alzoo dat der menschenkinderen! Het menschelijk
levee is to kort, om in wrevelmoedigheid voorbij to gaan . Had flu
wijlen Bilderdijk dit bedacht, hij zou zijne pen niet zoo dikwerf in
gal gedoopt hebben . Mijn Tijdschrift, zoo ik mij niet bedriege, gaf
i) Van 's Gravenweert was aan Buitenlandsche Zaken werkzaam .
De Vaderlandsche Letteroefeningen hadden toen reeds ongeveer 70
jaren bestaan en in den laatsten tijd vrij wat aanvallen to verduren gehad,
en dat van de meest gevierde mannen op bet gebied der letterkunde .
Bilderdijk, Da Costa, later ook J . v. L ., Beets, Potgieter en andere leden der
jongere dicht- en kunstschool vielen het tijdschrift en zijn redacteur Yntema
zeer hard . Toen „de Gids" verscheen, begonnen de Letteroefeningen meer en
meer een kwijnend bestaan to lijden, totdat het tijdschrift in 1876 bezweek .
Men zie Bakhuizen van den Brink, Schetsen en Studien, III, 478 vlg . en
Jonckbloet, Gesch . der Ned . Letterkunde, VI, r 73, vlg.
2)
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hun, die mij in der tijd zbb kwalijk gezind waren, sinds lang bewijs,
dat geen bijzonder misnoegen eenigen invloed oefent op deszelfs beoordeeling. Uwe houding mijwaarts 1 .1 . Maandag, deed mij met genoegen opmerken, dat ook bij u geene animositeit meer bestond . Dit
negatieve was mij voldoende . Niet alien worden door sympathie, het
cement der Vriendschap, tot elkander getrokken. Ware dit het geval,
zoo bestond er ook geene eigenlijke vriendschap in 't geheel . Algemeene welwillendheid is in het Maatschappelijk verkeer toereikende .
Doch ik dwaal af . Deze letteren hebben eene tweevoudige strekking .
De eene zal uwer scherpzinnigheid uit het vorenstaande wel reeds
gebleken zijn . Wat de tweede betreft, wilde ik u doen weten, dat uw
Boekverkooper, de Hr . Warnars, niet schijnt goed to vinden, een
Exemplaar van uwe nieuwe Legende voor mijn Tijdschrift of to geeen .
Meest alle andere Confraters zenden gaarne hunne werken, of beter
de bij hen uitgegevene werken, tot dat einde mij toe . Of hij daarmede
zijn belang behartigt, last ik aan zijne plaatse . Welligt denkt Ge op
dit stuk anders, en stelt eenig belang in de aankondiging der Legenden .
Zoo ja, wees dan zoo goed, mij een exemplaar to verzorgen . Uwe
jongste voordragt (de vorigen heb ik niet kunnen bijwonen) heeft den
wensch daarnaar bij mij verlevendigd en ik wilde zulks to Uwer
kennisse brengen, gelijk geschiedt mits dezen .
Hoe ge in die benaauwde zaal zob hebt kunnen voordragen, begrijp
ik niet, die behalve verkoudheid door de hitte haast niet spreken kon .
Dit speet mij, omdat ik mijne Bijdrage anders beter zou hebben doen
uitkomen - zoo er althans iets in vie! to doen uitkomen . Vergun mij
u to vragen, hoe die Bijdrage u geviel? Die vraag van mij aan u zal
u veelligt bevreemden, en toch stel ik belang in derzelver ronde beantwoording - zoo ge op deze letteren gelieft to antwoorden hem,
die zich noemt
Uwen welwillenden
J . W. Yntema .
Hierop antwoordde J . v . L . het volgende
v . huffs 22 December 1831 .

WelEdele Heer !
Uw briefje van gister avond heeft mij aangenaam verrast . Zoo toch
iemand eenige redenen had our misnoegen jegens mij to voeden, dan
zeker waart gij het, die zoo vaak tot het doe! verstrekt hebt waarop
ik mijne pijlen afschoot . Vroeger misverstand (ik weet zelf niet meer
waaruit ontsproten) heeft aanleiding gegeven tot ettelijke sours vrij
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onbillijke aanvallen . Ik beschouwde u toen
en in zekeren mate
doe ik het nog - als het hoofd eener partij waartegen het plicht
was to velde to trekken en deed dit (zoo ik mijne eigene vaerzen
citeeren mag)
Met al den fever, die in 't bloed
Des jeugdigen bekeerlings woedt .
Wanneer ik echter het geschrijf van dien tijd naleze, kan ik niet
nalaten to denken, dat daaruit wel eenig goed voor de letterkunde
is voortgekomen
alleen wenschte ik wel dat ik het niet geschreven had .
Doch gij Iaat die vroegere geschillen edelmoediglijk daar
en gij hebt
gelijk : het menschenleven is to kort om het to verbitteren . - Animositeit
jegens uwe persoon heb ik nimmer gevoed - zoo als ik die tegen
niemand voede . - Evenzeer geloof ik niet, dat er iemand is, die na
mij driemaal gezien to hebben, nog wrok jegens mij heeft blijven
voeden . Het gordijn dus over al het verledene nederhalende, geef ik
u de oprechte verzekering, dat gij nimmer in 't vervolg eenige billijke
reden van klachten over mij hebben zult .
Wat betreft het door u aan den Heer Warnars gedaan verzoek, zoo
moet ik u vooraf betuigen, dat ik mij nimmer met de toezending mijner
werken aan dezen of genen Recensent bemoeid heb . Zelf heb ik dit
nimmer verlangd, daar het mij voorkomt dat zulks altijd naar eene
bedelpartij om eene gunstige beoordeeling zweemt, iets, dat mij geweldig
tegen de borst stuit . Ik heb echter den Heer Warnars gezegd, dat
hij om mijnentwege de toezending van een Exemplaar aan UEd . niet
behoeft na to laten .
Wat uwe Bijdrage betreft, ik heb die met genoegen aangehoord .
Alleen hinderde mij, dat gij ons eerst tot ernst stemdet, terwijl het
eerste en grootste gedeelte uwer voorlezing meer van een luimigen
aard was . Ook weet ik niet of D . Pedro wel eene plaats in uw gedicht
behoorde to vervullen ; daar gij in hetzelve de vorsten van Europa
nagaat . - Ik vraag over dit paar aanmerkingen geene verschooning,
daar gij die zelf hebt uitgelokt.
Hoe kon Westerman zoo dwaas zijn, om, na den indruk, dien zijn
eerste gedicht verwekt had, nog een tweede voor to dragen .
Ik heb de eer van met de meeste welwillenheid to zijn
UEd . Dv . Dr .
J . van Lennep .
Daarop kwam weder het volgende antwoord van Yntema, d .d .
23 Dec . 1831 .
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WelEd . Heer !

Ik voel mij gedrongen to antwoorden op uwen laatsten . Over den
indruk, dien dezelve op mij gemaakt heeft, zal ik niets zeggen, omdat
de mijne, in retour, u zulks genoegzaam zal bewijzen .
Er zijn menschen, die u voor onopregt houden . 1k zelf, op grond
van voorafgegane verongelijking, was in eene zielsstemming to uwen
aanzien gebragt, die 't ergste lief st geloo f t, en alzoo geneigd, hoogst
ongunstig van u to denken, en heb daarvan, evenmin als anderen,
then een geheim gemaakt Doch uw antwoord op mijn geschrijf heeft
mij, wat die gesustineerde onopregtheid aangaat, van eene mijzelven
hoogst-ongevallige dwaling bekeerd. Het schijnt mij de ronde taal der
waarachtige overtuiging . Het ademt eenen geest, die mij (de hand op
het hart!) waar en wanneer mij daartoe ongezochts gelegenheid voorkomt, u to dezen zal doers verdedigen met die warmte, welke bewustheid van averegtsche beoordeeling den eerlijken Man ten heiligen
pligt maakt jegens zijnen Naasten .
Wat mijzelven betreft : nimmer stond ik aan het hoofd van eenige
Partij, ten zij dan (zooverre mijn doorzigt reikt) die voor het Ware,
Schoone en Goede ; en ik ken mijzelven in alien gevalle doorzigts
genoeg toe, om mij niet als werktuig van het tegengestelde to laten
gebruiken . Nimmer ook heb ik verdiend aan eene Letterkundige kaak
to staan, omdat ik nimmer aanspraak heb gemaakt, noch waarschijnlijk
ooit makers zal, op eenigen Letterkundigen roem ; ofschoon ik dan
ook mijzelven boven het leper der Rijmelaars, die Apol tot geregte
gramschap wekken, eenigzins verheven achte . Wat mij eenmaal van
u wedervoer, zij u van harte vergeven ! Gij miskendet mij, en -- voor
eene opregte biecht, zegt Poot, verdwijnt de stra f der zonde . -- Rijpere
jaren (dit ondervond ik zelf) brengen meerdere bedachtzaamheid merle,
en het gebod der Liefde tot den Naasten wordt dan niet zoo ligt
meer door overdreven kunstijver versmoord .
1k dank u voor uwe mededeeling wegens mijne Bijdrage . Ik beaam
dezelve ten voile, en had gaarne meerdere kritiek gehad . Ik zal echter
met het gezegde mijn voordeel doers . Meermalen is mij gebleken, dat
men (zot genoeg misschien !) vrij hoop liep met mijne dusgenaamd
luimige stukjes . Onze Natie hoort en leest gaarne iets in dat genre ;
getuige den herhaalden druk der Gedichtjes van den Heer Oosterwijk
Bruijn, die, mijns bedunkens, daardoor geprikkeld, zich al to zeer
vermoeit om luimig to zijn, en die juist hierom, vrees ik, eens ophouden
zal het to wezen . Wat er van zij, daar bevallen toch maar altijd het
does is ook der (soi-disant) nederigste verzenfabrikeurs, zoo acht ik
mij (voorzooverre mij, in een verloren oogenblik, eens een luimige
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geest van zelve aanwaait) gecondemneerd, our inzonderheid in dat genre
to arbeiden -- neen ! to beuzelen .
Omtrent den braven Westerman hebt ge mijn gevoel uitgesproken .
Ik voeg hier, ten besluite, nog alleen bij, dat ge in mij, to uwen
opzigte, een bekeerling hebt gewonnen . Die winst moge luttel beduiden,
wat betreft uwen reeds gevestigden roem, als geheel onafhankelijk
van mijn dunk omtrent uw karakter, zij kan, vlei ik mij, u voor uw
hart niet geheel onverschillig zijn .
Met de welwillendste gevoelens poem ik mij
Uwen dienstvaardigen
J . W . Yntema .
Deze, overigens vrij onbelangrijke correspondentie met den
redacteur der Letteroefeningen, nam ik vooral daarom op, omdat
zij oils een blik gunt op eene beminnelijke zijne van J . v . L .'s
karakter. Wat hij schreef was en bleef waar gedurende zijn
geheele leven : „animositeit voedde hij tegen niemand", zelfs niet
tegen zijn bitterste miskenners of tegen hen, die weldaden, door
hem bewezen, met den snoodsten ondank hadden vergolden . En
dat andere : „ik geloof diet dat er iemand is die, na mij driemaal
gezien to hebben, nog wrok jegens mij heeft blijven voeden",
was evenzeer waar . Zij die eene ongunstige meening omtrent hem
hadden opgevat, geraakten, wanneer zij hem leerden kennen,
spoedig onder den invloed der bekoring die van zijne persoonlijkheid uitging en werden voor hem gewonnen . „Mijn hart is,"
zoo schreef hij in 1827 aan Amersfoordt, „gevormd our veel en
veelen lief to hebben : ik herinner mij niet, ooit iemand gehaat,
noch, zooals men zegt, een hekel jegens iemand gehad to hebben .
Spoedig hechtte ik mij aan een goeden bekenden, ja aan een min
bekenden, wanneer hij mij dadelijk beviel ." -- Had hij dan geen
vijanden ? Indien er waren -- en wij zullen er flu en dan een
in zijn leven ontmoeten -- dan lag het misschien aan hem, aan
een onwillekeurige, niet met opzet bedoelde beleediging van
zijnentwege, sours door een uiting van zijn scherp vernuft veroorzaakt ; maar in de meeste gevallen zeker daaraan, dat hem
zijne gaven, zijne groote populariteit benijd werden .
Ik sprak reeds van den verzen-regen, waarmede Nederland in
de dagen der Belgische omwenteling werd overstroomd ; ter
bespotting hiervan schreef J . v . L . in 1831 :

156

HET TOONEEL .

„Jan, een Heldendicht in twaalf duizend zangen, of zoo veel
meer als de Dichter maken zal, indien hij tijd en lust heeft~
vooralsnog zonder motto, vignet of gegraveerden tijtel . N .B . De
naam van den schrijver zal aan 't slot voorkomen ."
Het gedicht zou in Augustus van dat jaar in maandelijksche
afleveringen verschijnen en was reeds half gedrukt, toen de proclamatie van den 1 step Augustus en de Tiendaagsche Veldtocht
het den schrijver geraden deden voorkomen van zijn plan van
uitgave of to zien . Het bleef dus in portefeuille, waaruit het eerst
weder dertig jaren later werd to voorschijn gehaald, toen de
watersnood van 1861 aan de rijmjeukte onzer landgenooten opnieuw eene welkome gelegenheid bond eene menigte prulverzen
aan den man to brengen . J . v . L . besloot toen het oude gedicht
het licht to doen zien „eenigzins als een oeuvre posthume", gelijk
hij in eene inleidende noot opmerkt, „en, wil men, als een nieuwe
herinneringsbijdrage van den geest van 1830 en 1831, maar men
zal er misschien geen geest in vinden!" - Het vers werd met
verklarende noten verrijkt en voor den druk gereed gemaakt,
dock, om welke oorzaak weet ik niet, voor de tweede maal bleef
de uitgave achterwege . Misschien vond de dichter zelf het to
onbeduidend en verveelde het hem het of to maken . -- Het
bestaat toch reeds uit vijftig coupletten van acht regels naar bet
model van Byron's ,,Beppo" en weidt evenals dit over alle mogelijke zaken uit, terwijl van den hoofdpersoon, naar wien het
gedicht heet, zoowat niets g zegd wordt . De versificatie is los
en gemakkelijk, terwijl er overvloed van geestige zetten in voorkomen . De •e erste vier coupletten luiden :
,,Och ! dat het land met rijmen werd gered !"
Zoo dacht ik vaak, flees winter, bij het lezen
Van vaers op vaers, in kraut bij kraut gezet .
Bij 'tlezen! - neen, flat zou me onmooglijk wezen,
Al waar het ook om nog zooveel gewed .
't Behoefde ook niet, de Hemel zij geprezen ;
Want wie maar 't oog op d'eersten regel sloeg,
Begreep straks wat er volgde, en had genoeg .
Bij voorbeeld, wie het woord zag van verband,
Wist, flat daarnaast ook pluksel werd gevonden,
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Bereid door kinder- of door vrouwenhand,

En, als men licht kon gissen, voor gewonden .
En, las men voorts van hulp en understand,

't Ging vast, daar werd ook geld of goed gezonden,
Of oude wijn, tot laafnis van den durst
En 't al, uit trouw aan Vaderland en Vorst . 1 )
En toen die koorts, die man, vrouw, kind en meid
En knecht herschiep in dolle rijmelaren
En als een cholera zich had verspreid,
Zoo 'k hopen mocht, geraakt was aan 't bedaren,

Toen deed, Van Speyk ! uw onverschrokken felt

Weer in elks brein den vaerzenduivel varen
Wie schrijven kon, gaf van die geestdrift blijk
En greep de her en rijmelde eyk op ijk .
0 ! dat die held, die wreker onzer vlag,
Al wat op hem in 't licht kwam of zal komen,

Gedicht, gravuur, verhand'ling, weegeklag,
Lithografie, romances, odes, droomen

En boekjens voor de jeugd, met d'eigen slag
('t Ging met een moeite door) had meegenomen,

Behalve alleen 't geen Koopmans voor den wal
Geschreven heeft en Koning schrijven zal . 2)

Beets beschrijft ons den Jacob van Lennep van die dagen als

,,den jongen man met dat opgeheven hoofd, met dien vroolijken

oogopslag, en die moeite had, bij de levendige voordracht zijner
Legenden, het overvloedige, blonde, krullende haar zich uit de
i) Een der dichterlijke uitboezemingen van die snort luidde als volgt
(zij vergezelde eene bezending aan den Minister van Oorlog)
Wijn voor gezonden,
Pluksel voor gewonden
Uwe Excellentie schikke het alto
Dat de wijn kome to Delft, bet pluksel to Lillo,
Waar men, volgens 't Advertentieblad,
Daar veel behoefte aan had .
(Noot van J . v . L .)
2) „Dit laatste viel echter niet mee : - transiit cum caeteris" . (Noot van
.v.L.)
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oogen to houden", ') 'welke beschrijving goed bij het op nevensgaande bladzijde gevoegde portret past . Wil men weten welken
indruk zijn verschijning maakte, men hoore de volgende herinnering van Potgieter aan die jaren, kort na J, v . L .'s flood geschreven
„ laar blijft de tijd ? Het is mij of ik nog eerst onlangs uif
Antwerpen in Amsterdam teruggekeerd in den winter van het jaar
Dertig met de famine Jeronimo de Vries naar Bracks Doelen gar
de Holl . Maats . van K . en W . vergadert er in een lief zaaltje .
Wij slikten een taaije verhandeling, ondeugende jongelui als we
zijn, worden we bestraft als wij het wagen op to merken flat de
vorm verouderd, verlept is, flat we ons zouden hebben verveeld,
als wij niet zamen - song waren geweest en dus maar half
hadden toegeluisterd .
„Maar de pauze is uit, het ijs georberd, de punch gedronken -in dien tijd mogt men flat doen - en Van Lennep trail op .
„Hoe daverde straks het zaaltje van toejuiching bij zijne liedjes !
Hoe goed droeg de geestige jonge man die voor ! Iie aan Scott
en Byron en Moore deed - en wie der jongeren deed flat toen
niet ? -- hoorde menige reminiscent ; wie zelf verzen maakte
het was toen ook aan de orde van den flag - bewonderde
den tact, waarmede de schalk de gelukkige regels deed uitkomen,
bewonderde nog meer de handigheid, waarmede his de zwakke
en flaauwe wist over to wippen en weg to goochelen ; men geloofde Hollandsche toestanden to zien, al had men in den vreemde
dergelijke aanschouwd !
,,Het was zijne wijze wat gist in het duffe beslag onzer letterkunde to brengen . . . .
I would give many a sugar-cane
That young man were alive again ." 2)
Mr. J, v . L . herdacht, blz . 27.
Brieven van Potgieter aan Busken Huet (Haarlem, Tjeenk Willink)
I, blz . 272 . (Brief van 27 Aug . 1868) . - Men tie ook Potgieter's Leven van
Bakhuizen van den Brink, (Haarlem, Tjeenk Willink, 1885, Werken v . P .
V, blz . 200 volg .) waar his eene flier voordrachten van J, v. L. in het zaaltje
van den Kloveniers-Doelen herdenkt en o, a, deze regels neerschrijft : „Wie
onzer jeugdige dichters, in kennis van den geest des tijds, in fijnheid van
voelhorens om de sympathie des publieks to wekken en to winnen, aan dezen
voorbeeldeloos •b egunstigde, aan dezen veelzijdig-begaafde gelijk ?"
1)
2)
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Thans keer ik tot den tooneelarbeid van J . v . L . terug, dien
ik in dit hoofdstuk wensch of to handelen, hoewel ik later wellicht op enkele stukken nog kortelijk terugkom . Over den Marino
Faliero en den Fiesko, eerstelingen zijner jeugd, sprak ik reeds
met een enkel woord ; beiden zijn romantisch wat den oorsprong,
klassiek wat den vorm betreft . Dit verschijnsel vindt zijn natuurlijke
oplossing, eensdeels in den acrd van V . L .'s opleiding, gewijzigd
door dien zijner studien, waarover reeds gehandeld werd ; anderdeels in de overgangsperiode, tot welke onze letterkunde op
het tijdstip der vervaardiging was genaderd . Doch, hooren wij
hierover J . V. L . zelven ; 1
leder weet, dat, toen ik geboren werd, het klassicismus nog ongestoord, hier to lande gelijk in Frankrijk, den scepter zwaaide, en dat
de regelen in het gebied der letterkunde, door de Grieksche en Romeinsche schrijvers, of, meer bepaaldelijk nog, door hun Fransche
bewonderaars gesteld, als onomstootelijke wetten werden aangemerkt,
can welker gezach niemand zich zou hebben durven onttrekken, op
straffe van, als een barbaar, uit het Rijk der letteren to worden verbannen . Wel is waar, reeds hadden navolgingen van Burger, van
Schiller, van Gray en anderen, by sommigen den smack doers ontstaan
voor de nieuwe en van alle bekende dichtsoort geheel afwijkende
poezy der balladen, romancers en legenden ; maar wat het Tooneel
betrof, daar zwoer men nog bij de drie Eenheden, daar wilde men
alleen van Treur- Blij- of Kluchtspel weten, voor den tytel van
Tooneelspel haalde men den news op en die van Drama zou
onverdraaglijk in de ooren hebben geklonken . Ja, al mocht men
toegeven, dat er in de gedrochfelijke stukken van Shakespeare of
Schiller hier en daar een fraai denkbeeld of een krachtvolle regel
to vinden ware, men stelde ze als kunstvoortbrengselen over het
algemeen nog beneden de dramaas van Diderot of Monvel : ja men
achtte den Hamlet, den Othello en den Lear van Ducis vrij wat
beter voor de opvoering geschikt dan de origineelen, naar welke zy
genomen waren .
Om den Marino Faliero voor het toenmalig Nederlandsch tooneel
geschikt to makers, moest het stuk door J, v. L . worden omgewerkt ; immers bij Byron hadden in een bedrijf zoogenaamde
i)

Dram. Werken, I, r .
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changements a vue plaats, eene grove zonde naar de destijds
heerschende begrippen van theatrale convenances, zoodat een
stuk waarin zij voorkwamen, al had het voor 't overige nog zulke
groote literaire verdiensten gehad, daarom alleen door de kunstrechters van die dagen veroordeeld zou zijn .
„En ofschoon ik nu", zegt J . v . L ., „wat my zelven betrof, even veel
smack kon vinden in een drama, op de Engelsche of Hoogduitsche
wijze geschreven en waarin de zoogenaamde regels van Aristoteles
verwaarloosd worden, als in het meest klassieke treurspel, mils de
waarde ten opzichte van vinding, gedachten en diktie gelijk stond,
zoo zoude ik het niet hebben durven wagen, als novateur op to treden,
en begrippen to trotseeren, welke ik eerbiedigde . Oaf ik alzoo een
navolging van Byrons werk, dan moesr ik de volgorde der tooneelen
zoodanig inrichten, dat althands elk bedrijf op eene en dezelfde plaats
werd afgespeeld .
Ook het slot van het treurspel werd omgewerkt .
In 1828 volgde „De Staatsman bij Toeval", eene vertaling van
de vaudeville „Le Diplomate" ; de Belgische opstand belette dat
het stuk, 't welk vol toespelingen was op het verblijf van ons
hof to Brussel, na 1830 meer vertoond werd .
„Stoffel en zijn broers", een kluchtspel, werd in Dec . 1831 voor
de benefice-voorstelling van den balletmeester Voitus van Hamme
geschreven, toen deze vijf en twintig jaren can den schouwburg
verbonden was geweest .
Het tweede eeuwfeest van het Athenaeum to Amsterdam zou
in Januari 1832 worden gevierd en can J . v . L ., den Secretaris
der Curatoren, was (wij hoorden er Van 's Gravenweert reeds op
zinspelen) opgedragen eene toepasselijke vertooning in den schouwburg to organiseeren . Daaraan dankt de „Amsterdamsche Winteravond in 1632" zijn ontstaan, een stuk in verzen, waarin Vondel,
Van Baerle, Hooft, Hugo de Groot, Tesselschade en anderen op
niet onverdienstelijke wijze ten tooneele worden gevoerd . Het
voldeed algemeen, al moest de dichter later van vele zijden de
onaangename beschuldiging hooren, dat hij in den prozaischen,
tegen kunsten en wetenschappen gekeerden Van Berates, den
handelsstand afgeschilderd en in een treurig daglicht geplaatst
had, welke beschuldiging hij, die kort to voren eene cantate „Lof des

Naar de teekening van CLERMANS, in 1832, gegraveerd door DISGu1 RRols .
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Handels" ten titel voerende, gedicht had, verre van zich wierp. 1)
,,Haarlems Verlossing", een zangspel op muziek van Rossini,
op verzoek van Commissarissen van den Schouwburg in 1833
vervaardigd en de overwinning van Witte van Haemstede op de
Vlamingen behandelende, hoewel met een to voren schier ongekenden luister opgevoerd, werd reeds van den eersten avond of
voor ledige zalen gespeeld . Het stuk had moeten dienen om den
;Schouwburg schadeloos to stellen voor de teleurstelling dat een
antler zangspel, „Saffo", reeds in het vorige jaar voltooid, nog
niet had kunnen worden opgevoerd, dock het geneesmiddel
bleek erger dan de kwaal ! Wat „Saffo" betreft, een oorspronkelijke
opera, waarvoor de verdienstelijke componist J . B. van Bree de
muziek leverde en voornamelijk geschreven opdat liens talenten
nog meer zouden bekend worden, het stuk werd in de lente
van 1834 voor een ongemeen talrijk publiek opgevoerd en door
een succes bekroond, dat later niet verminderde . Twintig jaren
daarna gaf J . v . L . zeif eene kritiek, of parodie van lit zangspel,
aldus aanvangende : „Daar leefde eens op 't eiland Lesbos zekere
blue stocking, Saffo geheeten, die niet alleen het Grieksch op
r) „Het was," verhaalt J . v . L. in zijn Dram. Werken, II, 29, „op den
avond van den loden January 1832, nadat 's ochtends de Latijnsche oratie
door mijn vader gehouden was, dat de opvoering plaats had . Daar alleen
genoodigden toegelaten waren, en de verwachting nog al gespaniien was, is
het geen wonder dat er groote aanvrage om toegangkaartjens bestond ; en,
daar ik met het uitdeelen daarvan belast was geworc en, had het dan ook
niet alleen de voorafgaande dagen bezoeken, brieven en boodschappen by
my geregend van lieden, die of omdat zy krachtens deze of gene betrekking
of ambt aanspraak op een uitnoodiging maakten, of als een bloot gunstbewijs,
kaartjens by my kwamen vragen . Den feestdag zelven was de huisschel geen
minuut in rust ; boven- en benedenstoep stonden voortdurend vol : het hielp
niet, of ik „niet thuis" gaf, want men verkoos ,,in dat geval" mijn terugkomst
of to wachten, en, toen ik, na een haastig middagmaal, reeds to vijf ure
naar den Schouwburg reed (hoewel de vertooning eerst om zeven ure begon)
en de sollicitanten voor de deur liet staan, draafden enkelen onder hen mijn
vigilante wakker achterna . Op het Leydsche plein stonden toen reeds genoodigden to voet of in rijtuigen mijn komst of to wachten ; en, om aan de
vervolging to ontwijken, zag ik my genoodzaakt, my onder het tooneel in de
duisternis to verschuilen, waar niemand my wist to vinden ." -- Van de
geheele viering verscheen een „Gedenkboek", bij P . Meyer Warnars uitgegeven .
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haar duimpjen kende, maar ook op koncerten en liefhebberijtooneelen als chanteuse forte a roulades zong, en aan al de
Almanakken van Griekenland vaerzen zond ; terwijl zy zelve
redakteur was van dien voor 't Schoone-en-Goede ." - Er was,
zoo betuigde hij, bij de behandeling van het onderwerp to weinig
zorg gedragen voor het behoud van den Griekschen eenvoud,
en er was to veel bij gehaald, dat tot latere tijden en zeden
behoort.l)
Een derde zangspel, „Harald de Onversaagde", naar Walter
Scott's gedicht „Harald the Dauntless" in 1834 vervaardigd, werd
nimmer opgevoerd omdat de muziek onvoltooid gebleven was .
Ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van den Schouwburg in 1838, schreef J . v . L . „Vondels Droom", eene allegoric
in verzen, die bij de opvoering mislukte . „De vrolijkste herinnering", zegt de dichter, „die my van de geheele zaak overblijft, is die der laatste repetitie, toen het geheele gezelschap
van wege Kommissarissen op ketels vol chocolade en manden
vol broodtjens onthaald werd, welke smulpartij eindigde met
een monstergalop, uitgevoerd door al het personeel . Ook mag
ik niet vergeten, melding to maken van een prachtigen beker
r) Dram, Werken, II, 182, 189. „De groote gaven en verbazende vlugheid
van arbeiden van den verdienstelijken tooneeldekorateur Pfeiffers kwamen
by de opvoering van Saffo weder aardig aan het licht . De achterste galerij
van den tempel in het tweede bedrijf moest met groote beelden versierd
worden ; flu was Pfeiffer iemand die altijd den tijd scheen to hebben, en
ofschoon de dekoratie voor 't overige gereed was, was er, toen het stuk begon r
nog niet een der vereischt wordende beelden aanwezig . De Kommissarissen
beklaagden zich hierover : de schilder glimlachte, haalde de schouders op,
ging, toen de ouverture begon, naar zijn werkplaats, en schilderde zijn
beelden, die een voor een uitgesneden en naar den schouwburg gebracht
werden . Juist toen de gordijn op het slot van het tweede bedrijf vigil, werd
bet laatste beeld op zijn plaats gezet ."
Willem de Clercq schrijft in zijn dagboek over deze opvoering het vol .
gender „Alles is hier zoo doodsch mogelijk . Alleen de komedie doet nog
van zich spreken en dit wel vooral door de vertooning van de Saffo, oorspronkelijk zangspel van Van Lennep . De dichter der Genade is bij die
gelegenheid, de twee actrices met den componist opleidende, op bet toor~eel
verschenen . Zonderlinge loop van taken, en die nog niets voor het einde van
dezen belangrijken man beslist, dien men met recht in een zekeren tin deli
Nederlandschen Alcibiades kan noemen ." (Uitgave 1888, II, 219) .
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my door Kommissarissen vereerd, en die nog by my to zien is ." 1 )
Een paar jaren later volgden de zangspelen „Soliman de Tweede
of de drie Sultanas" en „De Bergwerkers", hat eerste naar
Favart, hat tweede naar Korner gevolgd . - Op verzoek en ten
gevalle van Mevrouw de Wed . Engelman-Bia, die hare vijfentwintig-jarige verbintenis met den schouwburg in 1846 zou vieren,
dichtte J. V . L. de „Ruwaardes Geertruida", eene historische
voorstelling, waarvan de handeling to Dordrecht in 1063 voorvalt. „Den naam van treurspel heb ik can dit drama niet willen
geven," schreef de auteur, „niet zoozeer omdat er niemand
in sterft - want de tytel van treurspel hangt niet of van
den afloop van 't stuk, maar van den toon, die er in wordt
aangeslagen - maar omdat de stijl, ofschoon zich hier en daar
tot den treurspeltoon verheffende, over 't geheel maar die is
van 't gemeenzame drama ." 2) Naar mijn oordeel is „Ruwaardes
Geertruida" een der baste stukken, die J . v . L . schreef ; de verzen
zijn over 't geheel goad en de dialoog is niet van levendigheid
ontbloot, terwijl de kleur en geest van den tijd vrij wel zijn
bewaard .
~Rembrandt van Rijn" werd in 1848 geschreven met hat doel
de opbrengst der eerste vertooning to doen strekken tot stijving
van hat fonds, dat in dien tijd werd bijeengebracht voor de oprichting van hat standbeeld van den grooten schilder . Het stukje
beteekende niet veal en maakte weinig opgang.
In hetzelfde jaar verscheen de „Droom van California", een
i) Dram . werken, II, 256. In een brief aan zijn vriend A . Veder, d .d.
8 Jan . 1838, schreef hij : ,,hat Eeuwfeest heeft plaats gehad voor een Publiek
zoo talrijk, als ik nimmer gezien heb ; dock ook zoo woelig en onstuimig,

dat geen mensch een woord heeft kunnen verstaan . De decoration van
Gysbrecht waren heerlijk ; mijn stuk is mislukt, doordien hat slot to stil
was ; of liever doordien men (volgens belofte van hat Handelsblad) eene
verrassing wachtte, welke geen plaats had, en dus niet wilde weggaan, altijd

in den waan verkeerende, dat er nog wat volgen moest . Ik hob echter gezorgd,
dat er heden avond een nieuw slot zoude komen, hetwelk wat frappanter en
woeliger is . Avec noire j5ublic it vaul mieux fraj5j5er fort yue frapf er juste ." -Of J. V. L. zijn publiek ook kende! Jammer, dat hij hat zoo dikwijls slechts
zocht to behagen, in plaats van zijn smack to verbeteren ; maar misschien
oordeelde hij den arbeid daaraan besteed toch vruchteloos !
2)

Dram, werken, III, 36.
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kluchtspel met zang, ter waarschuwing aan de zoodanigen die
zich voorstelden dat zij slechts naar het nieuwe goudland behoefden to gaan om schatrijk terug to keeren . De vaudeville
beleefde zoo to Amsterdam als elders talrijke opvoeringen voor
stampvolle zalen en verdiende het, daar het denkbeeld op zich
zelf reeds aardig was, en bovendien de samenspraken en coupletten levendig en geestig waren . Liedjes als :
Het was er al in de Diemermeir
En 't naegras droogde zoo mooi .
De landjeugd was er in de weer
En dartelde rond in 't hoof .
Daar waegde Koenraed een kansjen
En kuste het blozende Jansjen .
Maer Jansjen werd boos en zy zei tot Koen
„Weg, weg met jou gezoen :
Je meugt het, je zult het niet doen ."
of
Waarover klaagje toch mijn vriend ?
Je wordt hier op je wensch bediend .
Ei ! hoor dat zoet geklater, -En loop vrij naar de iandrivier
Zoo krijgje daar, naar 's lands manier
Een slokjen guldewater .
werden spoedig overal nagezongen .
Een blijspel „Wie was de verdrukte ?" werd in 1849 ten verzoeke eener tooneelkunstenares geschreven, die in dien zomer
eene voorstelling ten Karen voordeele geven zou, dock slechts
eenmaal vertoond .
In het volgende jaar verscheen „De val van Jeruzalem," een
treurspel, met medewerking van A . J . de Bull en ten behoeve
der Rederijkerskamer „Achilles" gedicht . Het bevat schoone
gedeelten .
Het dolste stuk, ooit door J . v . L . geschreven, is wel „De betooverde viool en het bloemen-oproer, een anakreontisch, romantisch, fantastisch, bloemrijk, tragi-komisch, met zang, daps en
verderen vreemden toestel vercierd drama-ballet", vrij naar ,,The
devil's violin" gevolgd, dat hij in 1849 in Londen had zien op-
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voeren, en waarvan hij meende dat de vertooning uiterst welkom
wezen zou aan hot Amsterdamsch publiek, zoo zeer op theatereffekten en fraaien toestel verzot . Alle moeite en zorg werden
aan muziek, decoration, raise en scene en uitvoering besteed, en
de schrijver stelde zich voor dat hot publiek nu wel vijftig
avonden achtereen near hot Leidsche plein zou stormen ; ,,immers,
stellig was er nog nooit eon stuk vertoond, zoo rijk aan onwaarschijnlijkheden, aan anakronismen, aan dwaasheden, aan duivelskunstenarijen, aan onmogelijke toestanden, ais dit kunstgewrocht ."
Tot eer van hot publiek client echter gezegd to worden dat
hot van dergelijke zotheden niet gediend bliefde en reeds bij de
tweede opvoering wegbleef 1 1)
In 1852 keerde J . v . L . zich tot jets beters en gaf eene in
vier woken voltooide, in menig opzicht zeer verdienstelijke vertaling van Shakespeare's „Romeo and Juliet", in verzen, hier en
dear met proza afgewisseld, wear de toon van hot onderhoud
tot hot meest gemeenzame afdaalde ; twee jaren later word zij
door eene vertaling van Othello gevolgd . 2)
1)

„Ongelukkig heeft ons publiek - en doze is niet de eenige refs dat ik

zulks tot mijn schade bespeurd hob -- de manier, om 't goon kennelijk niet

meer den eon grap is, als jets ernstigs to willen beoordeelen . Zoo o, a . heeft
men er zich aan geergerd, dat ik eon respektabel man als Balthasar Bekker
in dit narrespel deed optreden ." (J . v . L . Dram . Workers, III, 216 .)
2)

Eigenaardig is J. v. L.'s oordeel over Shakespeare, gelijk hij dat in eon

brief aan Dr . J, ten Brink van 4 Aug . 1867 uitte (Gesch, der Noord-Nod .
Letteren in de XIX eeuw, Amst . 1888, I, 155) : „Hot schijnt dat bij u,
evenals bij velen, heden ten dage, de vorm, de diktie niets is, en alles zich
moot bepalen tot de gedachte . Maar poetische gedachten heeft bijna iedereen,
dunkt me, en de kunst bestaat joist daarin, dat men ze in eon cierlijken,

welluidenden, bevalligen vorm giet, die door hot oor hot hart treft en den
geest bevredigt . En daarom, hoe groot en verbazend eon genie Shakespere
geweest zij, ik mis herhaaldelijk bij hem die harmonie, die eenheid, die
zuiverheid van vorm, die semen workers om eon wezenlijk schoon geheel to

verkrijgen . Dat ik hoog met hem loop, blijkt wel daaruit, dat ik zoowel op
mijn tiende, als op mijn 5oste en 6oste jaar stukken van hem vertaald hob,
maar hoe meer ik hem vereerde en bewonderde in zijn reusachtige grootheid,

hoe meer hot mij hinderde, als ik zooveel euphuismen, platheden en laffe

aardigheden naast de verhevenste brokken vond . Ik hood machtig veel van
Jan Steers en bewonder Rubbens ; maar hot zou mij stuiten als ik op den

achtergrond eener schilderij, die Christus met de apostelen voorstelde, eon
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In 1855 verscheen ,,Filoktetes op het eiland Lemnos", eene
dramatische voorstelling in verzen .
„De Stichting van Batavia", een oorspronkelijk tooneelspel,
werd in 1858 opgevoerd ; J. v . L . schreef er het volgende d .d.
2 Maart over aan zijn zoon Maurits, destijds Substituut-Officier
van Justitie to Nijmegen. „Er is heel wat werks aan geweest .
L.l . Vrijdag heb ik van 10~ 's morgens tot 124 uur 's avonds
`een uurtjen er of gerekend om to eten, op de planken geweest
om to repeteeren . Rochussen was zeer voldaan ." Veertien dagen
later schreef hij aan denzelfde : „'t Verheugt my, dat de Stichting
van Batavia u bevallen is 1) en ik ben er grootsch op ; want ik
had niet gedacht, dat het zonder den luister van kostuum en
dekoratief eenig genoegen kon doen : dit was dan ook eene der
redenen, waarom ik het niet wilde drukken : de tweede was, dat
ik het kind, als het by de opvoering niet voldeed, maar stilletjens
dacht to begraven : de derde eindelijk, dat ik, wetende, hoe
Rochussen, Clifford, Roos en andere Oosterlingen de eerste opvoering zouden bywonen, van de eventueele aanmerkingen die
zy hadden, wilde partij trekken . . . . Vooral het tooneel van den
krijgsraad in de kajuit deed een treffende uitwerking ; het publiek,
hoog en laag, is dan in een spanning als het publiek by een
Hof van Assises, en by 't pardon dat Teeuwis krijgt, barst er
een algemeen gejuich los."
In hetzelfde jaar bracht de Prins van Oranje, ter gelegenheid
van zijn achttienden verjaardag, een bezoek aan de hoofdstad en
schreef J . v. L., om die blijde inkomste to vieren, „Het verheugd
Amsterdam", waarin Tritons, IJstroom en Amstelstroom den
Kroonprins het welkom toeroepen .
boerenbruiloft zag. 't Moge het menschelijk leven zijn naar waarheid geschetst,
maar „bloemen" - als Bredero zegt - is ook menschelijk ; en toch hoort
het op het tooneel niet thuis . En daarom, al mocht ik eens toegeven, dat
de stukken van Shakespere meer schoons bevatten dan eenig ander stuk,
zoo is er niet een onder zijne Treurspelen, hetwelk door harmonische eenheid

voldoet aan 't geen ik in een Treurspel vorder, en b .v . terugvind in den
Edipus van Sofokles, in den Cid, in de Iphigenie en de Athalie, in den

Lucifer en in den Jozef in Dothan . Ik laat natuurlijk ieder vrij anders to
denken : hanc veniam damns j5etimusque vicissim ; maar ik kan niet goed•
keuren dat gij zoo bepaald als lofredenaar van Shakespere optreedt ."

I)

Bij de lezing namelijk .
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,,De Vrouwe van Waardenburg", een drama in twee afdeelingen, waarvan de eerste in 1573, de volgende in 1601 speelt,
werd in 1859 geschreven dock moest, daar het vrij lang was,
menige „coupure" ondergaan, ten einde het voor eene opvoering
geschikt to makers . Het is een boeiend stuk, waarin de verschillende karakters goed zijn geschetst en vooral de hoofdpersoon,
Katharina van Egmond, weduwe van Walraven van Arkel, de
trotsche vrouw die streng aan het oude geloof en aan de vooroordeelen van haar geslacht blijft vasthouden, belang inboezemt .
De schrijver vertaalde zijn stuk zeif in het Fransch ; het kwam
bij Hachette uit .1)
Nog twee andere stukken zagen in 1859 het licht : „De zeekapitein of het geboorterecht", een treurspel naar Bulwer, in
rijmelooze verzen en „Een Amsterdamsche jongen, of het buskruitverraad in 1622", het eenige van J . v . L.'s tooneelstukken, dat
op den Amsterdamschen schouwburg is blijven levers en bij elke
opvoering nog steeds met gejuich wordt begroet . Als jongen zag
ik Vettman daarin meesterlijk de rot van den verrader Jean le
Chantre vervullen .
Vijf jaren later verscheen „Lastige Lieden", eene vrije en op
Hollandsche, hedendaagsche toestanden aangepaste navolging van
„Les Facheux" van Motiere .
~By de schitdering mijner portretten heb ik", schrijft de dichter
in de voorrede, „nimmer bestaande personen voor 't oog gehad,
steeds de zoodanige, als mijn verbeelding er vermaak in vond, uit
den bajert onzer hedendaagsche maatschappij op to duiken en met
het licht der fantazie to bezielen . Wie dus ergens in mijn blijspel
toespelingen zoekt op personen of toestanden, doet vergeefsche
moeite ." Dit moge waar zijn ; evenzeer is het waar, en dit strekt
den dichter tot lof, dat ieder onzer, bij het lezen van het stuk,
telkens met een glimlach „lastige lieden" van onze kennis langs
ons geheugen de revue ziet passeeren! De versificatie is, gelijk
wij dat van J . v . L . gewoon zijn, gemakkelijk en vloeiend .
i) Hachette verzocht i° . eene uitvoerige historische toelichting, daar de
Franschen geen geschiedenis kennen en 2° . gemakkelij ker namen, daar de
Franschen die moeilijke Hollandsche niet zouden kunnen uitspreken!
In hs. vond ik in het familie-archief de oorspronkelijke Hollandsche bewerking
van de Vrouwe V . Waardenburg, niet als drama, maar als novelle.
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In hetzelfde jaar schreef hij „de Bruiloft van Kloris en Roosje
met nieuwe gasten gestoffeerd", en eindelijk, in 1867, zijn laatste
en tevens zijn schoonste stuk ,,Een dichter aan de Bank vary
Leening" .
„Nooit", schrijft ten Brink, „vergeet ik den avond van Vrijdag
18 October 1867, toen dit stuk, na de onthulling van Vondels
standbeeld, in den Amsterdamschen schouwburg werd vertoondM
Van Lennep, die den Vondel en zijn gezin van 1668 uitmuntend
kende, had met echte kunstenaarssoberheid den ouden, den
tachtigjarigen dichter naast zijne vrienden en verwanten gegroepeerd . Ieder persoon, die in 1668 naast Vondel stond, is met
historische trouw geteekend, het geheele tooneelstuk met echt
classieken eenvoud samengesteld . nat Van Lennep op vijf en
zestigjarigen leeftijd een zoo onberispelijk schoon drama wist to
schrijven, getuigt niet alleen voor zijne warme vereering van
Vondel, maar bovendien voor de frischheid van zijne scheppingsgaaf en de veerkracht van zijnen onvermoeiden geest ." 1 )
Schoon, en eene waardige hulde van J . v. L . aan den dichter,.
dien hij zijn geheele leven bewonderd had, zijn de slotregels
van het stuk, Huygens in den mond gelegd, waar hij Vondel
aldus toespreekt
Gewis, uw plaats was aan de Lommerd niet,

Al mocht gij daar een pons uw toevlucht zoeken .
De Poezy vlucht, waar zij cijfers ziet,
En haat het stof van dorre rekenboeken .
Uw plaats is, waar op Hollands Helikon,
Apollo zelf zijn her u gaf in handen,
Waar telken male uw spel den eerprijs won
Van wie er ooit de gouden dichtsnaar spanden .
En o ! zoo lang men Hollands dicht verstaat
En Hollands taal gesproken wordt op aarde,
Blijft ook, bij wien de kunst ter harte gaat,
En Vondels naam en Vondels lied in waarde . 2)
i) Dr. J, ten Brink, Gesch, der Noord-Ned . Letteren in de XIXe eeuw,
Anist . i888, I, i8t .
2) J, V . L., De Werken van Vondel, XII, loo .
Eene aardige bijzonderheid bij deze opvoering was dat de acteur Peters, die Vondel moest
voorstellen, op denzelfden stoel zat, dien de grijze dichter steeds in de Bank
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Uit dit vrij lang en uit den aard der zaak ietwat eentonig
overzicht, blijkt dat verreweg de meeste stukken van J . v . L. voor
het tooneel vervaardigd, gelegenheidsstukken zijn geweest die
dan ook niet langer geleefd hebben dan de gelegenheid waarvoor zij dienen moesten . De regel :
Et rose elle a vecu ce que vivent les roses,
is hier van toepassing. Van zijn vroegste jeugd was, gelijk wij
zagen, al zijn liefde voor het tooneel ; maar zijne kracht lag er
niet. Hij, die de treurspelen van Vondel van buiten kende, heeft
zich, na de dichterlijke proeven zijner kindsheid, zelf nooit aan
een eigenlijk treurspel gewaagd ; hij kende daartoe to goed zijne
kracht, of liever zijne zwakheid . Eigenaardig is het daarom wel,
dat hij, bij zijn eeuwfeest, in Maart 1902, het meest in datgene
gehuldigd is, wat eigenlijk de zwakste zijne van zijn talent uitmaakt : zijn tooneelarbeid . 1)
van Leening had gebruikt. Door de zorg van Jhr, van Bevervoorden, was
deze stoel opgespoord en aan J, v . L . toegezonden, die den vriendelijken
schenker (de zetel was voor het Oudheidkundig Genootschap bestemd) met
een gedicht beloonde.
i) In 1852 bezorgde J, v . L, eene uitgave van zijne Dramatische Werken,
met kritische beschouwingen en aanteekeningen . (Amsterdam, P. Meyer
Warnars, drie deelen) . In de voorrede zegt hij : (bl. V I ) „lets nieuws to geven
words alle dagen moeilijker : maar het oude words nieuw, raids de vorm
nieuw zij, waarin men het aanbiedt : en ik geloof das ik een daad verricht,
die, by ons althands, nieuw mag heeten, wanneer ik mijn tooneelarbeid in 't
licht geef, kritisch beschouwd door den schrijver zelven .
„Wellicht zult gy, bescheiden Lezer ! u hier den uitroep veroorloven, das
het al een heel vreemde en wonderlijke zaak is, als Recensent zijner eigen
werken op to treden . Spaar my dien uitroep niet, was ik u bidden mag : ik
heb het liever zoo, dan das gy my verweet, met iets afgesletens en alledaagsch
voor den dag to komen . En toch, zoo uwe verwondering wettig is, voor
zooverre zy een dergelijke handelwijze in 't algemeen gelds, ik geloof, das
zy, in dit byzonder geval, minder grond heeft . De meesten toch mijner
dramatische gewrochten zijn voor lange jaren geschreven ; zoo dat niet alleen
het Publiek maar ik zelf ze vergeten was. Ik herlas ze met een versch oog,
en, ik geef er de verzekering van, met de volkomenste onpartijdigheid . In
was wy voor 20 of 30 jaren geschreven hebben, mogen wy hier en daar onze
individualiteit nog herkennen, zeker is het, das wy, hetzelfde onderwerp nu
behandelende, zulks, misschien niet beter, maar toch anders zouden doen
Deze is althands mijne gewaarwording, wanneer ik somtijds een vroeger werk
van my zelven in handen krijg : ik lees dan als of het van een wild vreemde
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D . J . V . L., die gedurende zijns zoons jeugd Commissaris van
den Schouwburg was, nam die tack ernstig op . Hoewel hij later
het tooneel als „Volksvermaak" leerde beschouwen, zag hij er
in den beginne een „School der Zeden" in . Daarom waren balletten en uitheemsche vertooningen hem een doom in 't vleesch
en dichtte hij op het einde der 18e eeuw een vers der wrake,
toen er in den schouwburg eene voorstelling van „Fransche"
tooneelisten ten voordeele der noodlijdenden door den watersnood was aangekondigd . Het „Volk van Nederland" riep hij toe ;
Moet dit dan 't middel zijn, om de armoe hulp to bieden ?
Is 't flu op deeze wijz' dat gij mildadig zijt ?
Is 't bij een wulpschen daps, dien 't deugdzaam hart moet vlieden,
Dat ge aan uw landgenoot nietswaarde gaven wijdt ?
Was noch ons schouwtooneel, 't geen 't eenmaal was voordeezen,
Was 't noch een zedenschool, een voorbeeld voor de jeugd,
Dan kost gij nog gerust, ten troost van weeuw en weezen,
Uw giften schenken tot een bijstand voor de deugd .
Maar flu uitheemsche daps, en buitenlandsche weelde,
En vreemde tooi en taal op Neerlandsch schouwburg treedt,
Nu is 't geen Neerlandsch hart, 't welk dit met blijdschap streelde,
Maar dat den roem van yolk en vaderland vergeet .
ware : met gelijk genoegen, als ik flu en dan een fikschen regel, of een
gelukkig uitgedrukte gedachte aantref, - met gelijke ergernis, wanneer ik
op lamme konstruktien, slechte vaerzen, verkeerde uitdrukkingen en zwakke
samenstellingen stuit . Even onbevooroordeeld als ten opzichte van de werken
eers onbekenden kan ik dus ten opzichte van mijn eigen arbeid zijn : ja, des
to naakter en meer onbewimpeld zal ik de leemten en gebreken kunnen
aanwijzen, naarmate ik my zelven niets dan waarheid verschuldigd ben, en
mijn eigen eergevoel, mijn eigenliefde, niet to sparen heb . Wellicht kan de
aanwijzing dier leemten en gebreken, wellicht kunnen de toelichtingen daarby
gegeven, de beschouwingen waarin ik zal moeten treden, voor jeugdige
beoefenaars der letteren van eenig nut zijn . Wie zich aan een antler spiegelt,
spiegelt zich zacht : dit spreekwoord is ook hier van toepassing." - Busken
Huet schrijft hiervan : „een goede genius heeft den auteur het denkbeeld
ingefluisterd, het gebrekkige dezer afdeeling (treur- en blijspelen) zooveel
mogelijk to bedekken door een doorloopenden kritischen komtnentaar op zijn
eigen werk ." (Litt. Fant . en Kritieken, 1864, II bl . 4 .)

HET TOONEEL .

171

En, wijs gemaakt door de ervaring en den dwang van het
publiek, dichtte hij de anecdote :
Een zeker Franschman, die een' Schouwburg had gesticht
Voorzien van goede Acteurs, costumen, schermen, licht,
En 't geen 'er meer toehoort, moest echter ondervinden,
Dat hij de menschen aan zijn spel niet kon verbinden,
Ja, dat men bijna nooit in zijnen Schouwburg kwam ;
Waarom hij tot een vriend in 't eind zijn toevlucht nam
Om geld en goeden raad : 't wierd beide hem gegeeven .
Hoor, sprak deez', goede man, hiervan kunt gij niet levee .
Het Treurspel dunkt mij dat u weinig voordeels biedt,
En 't Blijspel, zo gij zegt, vergoedt uw kosten niet .
Dus, zo gij wilt voldoen door deugd en zedelessen,
Dan vrees ik, dat gij arm gelijk de mieren wordt ;
Volg dus eens dezen raad ; zoek jonge dansseressen,
Mack uw balletten lang, en haare rokken kort . 1 )
,,Had by zich," verhaalt ons zijn zoon, „als Kommissaris, gevleid,
dat hy, geleid door kennis van het tooneel, gepaard met een fijnen
smack en een kritischen blik, in staat zou geweest zijn diensten aan
de zaak der kunst to bewijzen, het bleek hem spoedig dat by zich
door zijn hoop had laten misleiden . Hem was meer byzonder als tack
opgedragen, het keuren der stukken, welke de Direktie zich voorstelde
to vertoonen ; en nu kwam spoedig het eenige nut, dat by stichten
kon, hierop neder, dat by geheel onzedelijke stukken van het tooneel
kon weeren ; dock om werkelijk verdienstelijke stukken to doen kiezen
en ellendige prullen, mits zy slechts niet tegen de moraal zondigden,
to doen afkeuren, zoo ver reikte zijn invloed niet . Bovendien kon een
man, oprecht als by van cart en afkeerig van al wat naar misleiding
en intrigues zweemde, zich niet zonder walging bewegen in een waereld, zoo als by die misschien vermoed, maar nimmer gekend had,
waar eigenwaan en afgunst de rollen vervulden, en waar het meerendeel der kunstenaars, niet to vrede van komedie to spelen op de
planken, zulks evenzeer, en dikwijls vrij wat beter nog, achter de
schermen deed . Hy nam daarom in 1819 als Kommissaris zijn ontslag . 2)
i)

Levee van C. en D . J, v . L ., I, i6o, 163 . Later werd hij echter, zoo op 't

stuk der balletten, als op dat der vertooningen ten voordeele van armen of
noodlijdenden, toegeeflijker . (bl. 164) .
2)

Levee van D . J, V . L . IV, X90.

172

HET TOONEEL .

Gelijk hot den vader ging, ging hot later ook den zoon . Aan
hot einde van zijn levers was bij J . v . L . de sympathie voor hot
tooneelwezen zeer verflauwd, maar nooit heeft hij gedurende al
zijne levensjaren opgehouden de belangen van den schouwburg
met alles en alien die er mode in betrekking staan op hot ijverigst to behartigen, tijd noch krachten sparend our hot ideaal,
dat hem voor den geest stond, kon hot zijn, to verwezenlijken .
„Zoo iemand in den schouwburg to huffs was," schrijft zijn
vriend De Bull, „dan was hij hot . De schoonste herinneringen
waren voor hem daaraan verbonden, en meermalen leefde hij er
meer in hot verleden, dan dat hij deelnam in 't goon hij er zag
of hoorde. Hij was dan ook een vraaghaak voor alien die zich
op dit gebied bewogen, en over alles wat er voorviel of mee
in betrekking stond . Geen direktie van vroeger of later tijd was
meer, of zelfs zoo good op de hoogte als hij . Den geheelen
inventaris van dekoratief, accessoires, machinerieen, rolverdeelingen van jaren her, had hij in hot hoofd, wist er alle bijzonderheden van, kende alle tooneel-anekdoten, en de vergrijsden
in 't yak leerden van hem nog, als hij de repetition zijner stukken
bijwoonde en dan ongezocht van zijne uitgebreide kennis, ook
in de geringste details, blijk gaf, altijd op dien innemend aangenamen toon, immer met die aangeboren jovialiteit, waardoor
hij op de natuurlijkste wijze zoo grooten invloed uitoefende en
zijne meerderheid zag geeerbiedigd zonder dat hij haar had doers
gevoelen ." 1)
Met dezelfde vriendelijkheid was hij altijd bereid de tooneelspelers die zijn hulp kwamen inroepen, met raad en daad bij to
staan en gelegenheidsverzen, sours zelfs, gelijk wij zagen, geheele
stukken, to makers wanneer zij die voor benefice-voorstellingen
noodig hadden .
Ware zijn lotsbestemming een andere geweest", zegt dezelfde
vriend, dien ik zoo even aanhaalde, „de tooneeldichter zou een
groot tooneelspeler geworden zijn. De voordracht zijner historischromantische novellen en gedichten verried hot reeds, en wie hem
ooit in de rederijkerskamer „Achilles" werkelijk een rol zag uitz)

Ter Heriniiering aan Mr . J . v . L . „De Vrouwe van Waardenburg" .

Amst. Loman en Verster 1869 .
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voeren, was er ten voile van overtuigd . Zijne mimiek, in den
ruimsten zin, was meesterlijk en hij bezat een zeldzame plooibaarheid van gelaat en gemakkelijkheid van beweging ; daarbij
was zijne diktie altijd uiterst karakteristiek ." 1)
Van genoemde rederijkerskamer was hij de ziel . Nadat in 1845
eene voorloopige bijeenkomst gehouden was, waarbij hot treurspel
„Achilles" van Huydecoper was opgevoerd, werd de Kamer in
Maart van hot volgende jaar geconstitueerd, terwijl tot eereleden
benoemd werden J. v . L ., Da Costa en H . H . Klijn . Gewone
leden waren eerst N . J . van Hattem, Joh . Human, H . B . Bolder
en anderen, later o . a . ook A . J. de Bull en H . J. Schimmel . In
1848 werd J . v . L. tot keizer benoemd . De groote vergaderingen
hadden in Frascati plaats ; daar werden allerlei tooneelstukken
en treurspelen opgevoerd ; terwijl in de gewone vergaderingen
voordrachten gehouden werden door de leden, vaak van eigene
composition .
Aardig is, wat De Bull ons daarover mededeelt . Na vermeld
to hebben, dat J . v . L . niet slechts gaarne stelde en concipieerde,
maar, wat zeldzamer is bij een veel-voortbrengend en vlug auteur,
ook gaarne schreef, zoodat hij vaak drie, vier malen overschreef
wat hij stelde 2) en blijkbaar behagen schepte ook in 't werktuigelijke van hot schrijven, hot manipuleeren van de pen, gaat hij
aldus voort : „Toen hij, als hoofd der rederijkerskamer „Achilles",
leer aan voorbeeld paarde, en ijverig merle optrad om hot publiek
to winnen voor de meesterstukken onzer klassieke dichters, door
ten gehoore to brengen wat men niet las, -- en voor twintig jaren
is dat doel een tijdlang bereikt geworden, want Achilles werd,
dank zij hem, een bloeiende vereeniging, die honderde leden
i) Mr . J, v . L, in „Mannen van beteekenis in onze dagen", door A . J .
de Bull, biz . 48 . Wanneer J, v . L. „De twee Amiralen" voordroeg en Prins
Willem III liet zeggen : „Mijnheer Tromp, mag ik u verzoeken binnen to
komen," terwijl hij zich tevens naar een zijaeur wendde, kook hot geheele publiek
naar die dour, alsof' Tromp voor den dag zou komen . Hij was geboren acteur .
2) De heer P . N . Muller verhaalde ons in de Amst . Courant van 24 Maart
1902 (hot herinneringsnummer aan J. v. L.'s ioosten geboortedag) dat J, v . L.
hem to Oosterbeek in i8b8 hot volgende gezegd had : „Ik stuur nooit cells
een eenvoudig briefje weg, of ik hob hot t~ti ee- of driemaal veranderd, eenvoudig omdat ik nooit met iets vrede hob, waarin ik niet een pointe
gebracht hob,"
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telde,
toen memoriseerde hij, bij voorbeeld, zijne rollen niet
als anderen ; lezende . Neon, hij las eons en ging dan uit zijn geheugen aan 't schrijven en weer schrijven, totdat, zonder haperen,
de rol ijzervast in zijn geheugen zat, en hij met hot grootste
gemak, terwiji hij geheel doordrongen was van zijne eigene partij,
die van anderen uit hot bijwonen der repetition, - zoo niet reeds
sints jaar en dag, - kende, en dan meesterlijk en als van zelve
hot hem opgedragen karakter voorstelde, de geheele uitvoering
bestuurde, schier overal to gelijk was, en als de beste regisseur
voor alles en alien zorgde .
„Met hart en ziel was hij aan die rederijkerskamer en hare
werkende leden, die hem dan ook wederkeerig als op de handen
droegen, gehecht . Wat hij eenigen tijd vroeger in Felix Meritis
op kleine schaal beproefd had, word door hem in de rederijkerskamer „Achilles" op breeden voet in praktijk gebracht. De
afdeeling „Letterkunde" der genoemde Maatschappij kwijnde en
Van Lennep prikkelde de leden tot trouwer opkomst door iets
nieuws, waarmee hij tegelijkertijd hot goede oude wilde verheffen . Hij bracht met eenige uitmuntend geschikte vrienden
fragmenten uit Vondels treurspelen ten gehoore, en gaf er toelichtende beschouwingen bij. Ook daaraan spaarde hij geen
moeite. De voordrachten vonden grooten bijval .
„Later dan, leidde hij de rederijkerskamer Achilles", maar op
breeder spoor, in dezelfde richting . 't Waren nu geen fragmenten,
maar geheele werken, die in openbare vergaderingen ten gehoore
werden gebracht, door eon aantal werkende leden, op wier vorming en smack hij zijn vollen invloed uitoefende, en wier natuurlijke geschiktheid voor hot beoogde doe! hij door leer en
voorbeeld meer en meer ontwikkelde . Vondels „Lucifer" word
hot eerst, in eene reeks gewone, voorbereidende vergaderingen,
bestudeerd . Trouwer gewis werden nooit bijeenkomsten bezocht
dan doze . Niemand ontbrak ooit op 't appel . „Lucifer" word gelezen, verklaard, besproken . Wat geestdrift in dien kring voor
den onsterfelijken dichter, --- welke liefde en gehechtheid bij
doze jongeren voor den grooten Meester, die hen Vondel leerde
waardeeren . Een half jaar minstens en week aan week kwamen
de kamerbroeders, onder Van Lenneps leiding, bijeen . Is 't niet
alweer ; zoo de knaap, zoo de man ? Wie weet hoe vaak hij aan
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vroegste jeugd en aan zijn eerste lievelingsuitspanning met

zijn speelkameraden dacht, als hij nu, door een talrijken kring
wakkere jongelieden omgeven, den vrijen teugel vierde aan zijn
zucht voor dramatische oefeningen . En op ieder gebied was hij
to huffs, zoowel in treur- als in blijspel . Zoo hier als buiten
's lands had hij al wat groot was op dramatisch gebied, gezien,
met hot gewapend oog van den kenner, den van nature reeds
gevormden waarnemer . Zijn geheugen was zoowel een tooneelbibliotheek als een conservatoire van de zuiverste tradition, en
de openbare vergaderingen van „Achilles", eenige jaren achtereen, getuigden zoowel van zijne eigene waarlijk buitengewone
begaafdheid ook op dit gebied, als van zijne gave om anderen
voor to gaan en tot zich op to heffen . Hij had en toonde een
even warm hart voor de zaak als voor de leden . Het bestuur
der Kamer stelde hij kort na hare oprichting aan Koning Willem II
voor, 1 ) en toen „de spruit een boom geworden was," (kenspreuk
der Kamer) schonk onze kunstlievende Willem III aan den wakkeren voorzitter, die hem meermalen van den bloei der rederijkerskamer gesproken had, de streelende voldoening eene
openbare vergadering in hot lokaal Frascati to Amsterdam, op
den gewonen voet ingericht, met geheel zijn hofstoet to komen
bijwonen .

2)

„Velen van hen die in den vollen bloei van 't jongelingsleven
zich bij Van Lennep aansloten, kunst en letteren als aan zijn
I)

„De Koning," zei J. v. L. later, „zal wel gedacht hebben :
Ik wist wel dat de stad veel „rijke reeders" telde,

Maar „rederijkers" neon, die zag ik nooit voorheen ."

2)

Dit geschiedde den 27 April 1854 . De leden voerden toen een deel

van Schimmel's „Lodewijk de Elfde" (naar bet Fransch van C . de la Vigne)
en hot 1e bedrijf van „de Neven" van Van den Bergh op . -- J . v. L. speelde

zelf ook mode. Mijne grootmoeder was altijd bang dat J . v . L, zich nog eons
op de planken van den schouwburg zou vertoonen, maar dat heeft hij nooit

gedaan, dan wanneer hij, als schrijver van een opgevoerd stuk, wend voorgeroepen .

De meeste leden van „Achilles", door J, v . L .'s kinderen spottend de

,,Achillespezen" genoemd, reciteerden heel mooi . Bolder had een prachtige,

De Bull een muzikale stem. Doze reciteerde de reien in den „Lucifer", waarin
ook J . V . L . schitterend was. Ofschoon doze laatste een eenigszins schorre

stem had, was hij de eenige die aan hot einde van de zaal van Frascati
duidelijk kon verstaan worden.

176

HET TOONEEL .

hand beoefenden, zijn vriendschap genoten, hem met al de
warmte van hun hart aanhingen, hem bewonderden en liefhadden,
zijn hem voorgegaan in het graf . Maar tot aan het einde zijns
levens bleef hij hunner gedenken, en de weinigen uit dien kring
die thans hem en hen overleven, trouw zullen zij de gedachtenis
aan dien heerlijken tijd, aan den beminden voorganger en die
ontslapen volgelingen in hun hart bewaren, onder de schoonste
herinneringen uit een to ras vervlogen tijdperk ." 1)
Om nog op het tooneel terug to komen, welke moeite heeft
J. v. L . zich niet gegeven om het uit zijn vervallen staat op to
heffen en met name den Amsterdamschen schouwburg tot nieuwen
bloei to brengen . Gedurig wees hij het Gemeentebestuur en den
Raad op den treurigen toestand waarin zich decoys, enz . van genoemden schouwburg bevonden en drong op verbetering en
vernieuwing daarvan aan . Hij beijverde zich om goede krachten
voor het tooneel to verkrijgen, hielp hen bij hun vorming en
moedigde hen op allerlei wijze aan, terwijl hij telkens invloed
ten goede bij de keuze der op to voeren stukken trachtte uit to
oefenen .
In 1850 wist J . v . L, den Koning voor de zaak der verbetering
van het tooneel to winnen, waarop Willem III hem verzocht zich
met de heeren Burlage, Schimmel, De Bull, en Holtrop in commissie to willen vereenigen, ten einde hierover to beraadslagen . 2)
In het rapport, door genoemde commissie uitgebracht, werd de
jammerlijke toestand van het tooneel, en de verkeerde invloed
dien het publiek, dat den schouwburg nog bezocht, en de tooneelbesturen, uit acteurs bestaande, uitoefenden, in het breede ontvouwd . Tot verbetering van het tooneel uit zijn diepe vernedering,
maakte de commissie gewag van het aanwenden van ,,vier machtige hefboomen", wier gelijktijdige werking zij onmisbaar noemde
goede stukken, goede acteurs, een kundig en ijverig bestuur,
i) „Ter herinnering aan Mr. J . v . L,", door A . J, de Bull . - De notulen
enz, van de rederijkerskamer „Achilles" bevinden zich op het Gemeentearchief van Amsterdam . - Den 2gsten April 1851, na de voordracht van
„de val van Jeruzalem", boden de leden van „Achilles" aan J, v . L. zijne
buste aan, door Royer vervaardigd, waarbij De Bull eenige toepasselijke
dichtregelen uitsprak. Die buste is thans in het Rijks-Museum .
2) Brief van Het Loo, 20 Mei 1851 .
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en een deelnemend publiek. Zij stelde verder voor dat eene inrichting tot stand zou worden gebracht met het doe! om in Noorden Zuid-Holland het nationaal tooneel waardiglijk to vestigen,
aan wier hoofd de Koning zich als Beschermheer plaatsen zou .
Hiertoe was Willem III bereid ; hij zeide ook een jaarlijksch
subsidie toe, en toch bleef het alles bij vrome wenschen . Doch,
al kwam het grootsche plan niet tot uitvoering, het had toch
deze goede zijde, dat men nu ongeveer wist wat men wilde, en
er later op kon voortbouwen . 1)
Ik heb, ten einde mijn overzicht van den tooneelarbeid van
.
J v . L . niet to verbrokkelen, op de chronologische volgorde
eenigszins moeten vooruitloopen ; thans keer ik in het volgende
hoofdstuk, tot het jaar 1832 terug .
I) Jonckbloet, Gesch . der Ned, Letterkunde, Groningen, 1892, VI, 289,
In een brief van J . v. L, aan De Bull, van 26 Febr .1852, vind ik over dezelfde
schouwburgzaak : „'t Wordt flu een strijd op leven en dood ; maar vechten
zal ik zoolang ik aassem heb ."

V
1832

1837 .

13BRST13 ROMANS .
Ook in den romanschrijver wordt de
dichter vereischt.
BEETS .

J . V. L . lid van het Instituut, later van de Akademie van Weten
schappen . - Zijn maconniek leven . - Verblijf to Woestduin .
Vriendschap met de broeders Veder en G . van de Linde . - Het „Saturdagsch Gezelschap ." - „De Pleegzoon ." - Dood van Willem
Anne v . L. - Geboorte van Willem v . L . - Reis naar Londen . -Dood van Mr . W. F . Baron Roell . - „De Roos van Dekama ." Kritiek daarop van Bakhuizen v . d Brink . J . v . L . als romanschrijver.
Het Koninklijk Instituut voor Wetenschappen, Letteren en
Kunsten, waarvan D . J . v . L. sedert de oprichting in 1808 lid
was geweest, opende in 1832 zijne denren voor liens thans beroemd geworden zoon . Als lid, en later voorzitter der lie Klasse,
woonde deze met getrouwheid en groote belangstelling de zittingen van het geleerde Lichaam, tot zijn opheffing in 1851, en
later die van de Akademie van Wetenschappen bij en nam eer
ijverig deel in de beraadslagingen en werkzaamheden . Hiervan
getuigen de menigvuldige commissies hem opgedragen en rapporten van zijne hand, meest op taal-, geschied- en letterkundig
gebied ; hij was het vooral die de vereenvoudiging der titulatuur
in brieven voorstond en door woord en voorbeeld aandrong op
het afschaffen van de omslachtige en leelijke „dezelves" en
„hetzelves" met hunne verbuigingsvormen ; hij was het die zich
den moeitevollen en weinig dankbaren arbeid liet welgevallen
der redactie van het vervolg op het penningwerk van Van Loon,
waartoe zijn vriend, de heer Dirks uit Leeuwarden, vele der
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bouwstoffen verzamelde ; al noemde hij zich steeds dilettant op
het gebied der taalkunde, toch eerden hem zijne medeleden, de
professoren, als een zeer scherpzinnig en veelwetend dilettant en
werden zijne opmerkingen en adviezen op hooge waarde geschat .l)
Daarbij wist hij de saaiste onderwerpen door de wijze waarop
hij ze behandelde, smakelijk to maken, en door zijne guitige en
geestige uitvallen, onverbeterlijke grappenmaker die hij was, een
glimlach to doen komen zelfs op de ernstigste lippen .2)
1) In de brieven van Prof . M, de Vries vond ik daarvan menig bewijs . Uit hetgeen J . v . L, op taalkundig gebied leverde, citeer ik het volgende :
Over twee Handschriften van „Der Leecken Spiegel" (1841) ; Proeve eener
verduitsching der Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden (1844) ;
Plat-Amsterdamsch (1844) ; Titels in brieven . Een gesprek (1845) ; Nog iets
over den Angel in het gras (1847) ; Over uitwijden en uitweiden (1847) ; Aanteekeningen by het lezen der „Blikken in P . Weiland's Handwoor ,enboek
voor de spelling door D . Bomhoff" (1849) ; Over de spelling „Brabant"
(1849) ; Robijnengloed en robijnegloed (1849 en 1850) ; Meer, meerder, meerdere
(1850) ; Over Begonnen - Vergeten - Gestopt - en Aan zijn (1851) ; Eenige
bedenkingen (1852) ; Verklaring van het woord : „gewoud" (1852) ; Nog iets
over G en Ch (1852) ; Uitspraak der „Theta" bij de Nieuw-Grieken (1853) ;
Zeemans-Woordeboek (1856) ; Jets over de vrouwenamen, vroeger hier to lande
in gebruik (1856) ; Opmerkingen betreffende eenige punten van Stijl, Taal en
Spelling (1857) ; De uitlegging der woorden : „Besloten Plaatsen" in art . 167
der Grondwet (1857) ; Aanteekeningen op de lijst van verouderde woorden
door den heer A . C . Oudemans opgegeven (1857) ; lets over de uitspraak
onzer taal (1859) ; Een en ander over letters (1862) ; lets over sommige letters
die aan de kinderen niet geleerd worden (1863) ; Woorden op bijzondere
plaatsen in gebruik (1864) ; Kruierwijn, Wolverstraat (1864) ; Over de spelling
van sommige woorden meest van uitheemschen oorsprong (1865) ; Verbetering
van Titulatuur (1865) ; Nog lets over g, ch en k (1866) ; Over het al of niet
wettige van het inschuiven eener n in sommige samengestelde woorden
(1866) ; Op zijn elf en-dertigst ; Om zeep gaan ; Mijl op Zevenen (1867) ;
Bokken in 't gesprek (1868) . - Verscheidene van deze opstellen verschenen
in het Magazijn voor Ned . Taalkunde, andere in den Navorscher, Bato, enz .
2) Beets schrijft in zijn „Mr . J . v. L, herdacht", bl . 21 : „Wij kunnen
daaraan (aan zijn werk in de Akademie) niet gedenken, zonder ons tegelijkertijd die zoo zeer levendige, die in hare snort eenige wijze van voordracht
to herinneren, waardoor het van het schrift gelezene volkomen den indruk
maakte als of het gesproken en voor de vuist gesproken werd . Bedrieg ik mij,
of zag ik somtijds rondom deze groene tafels, bij de koddige invallen, waarmede deze spreker nooit nalaten kon zijne opmerkingen of betoog to doorspekken, hier en daar een edel voorhoofd betrekken, als werd door deze
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Gelijk ik hierboven reeds opmerkte, werd in 1851 onder het
ministerie Thorbecke het Instituut opgeheven en vervangen door
eene Akademie van Wetenschappen voor wis- en natuurkunde
in Karen geheelen omvang . Die maatregel werd door velen gelaakt ; ook J . V . L. deed tijdens zijn lidmaatschap van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal zijne afkeurende stem daarover met
nadruk hooren en uitkomen, dat die vernedering van een deel
onzer geleerden, afgedankt gelijk zij worden, niet lijdelijk zou
worden gedoogd . Vooral moest de wijze, waarop de slooping
geschied was, ieder die eenigszins fijngevoelig was op het punt
van ,,decorum" met verontwaardiging vervullen . Inderdaad, hoe
men ook denken mocht over het al of niet nuttige van een
lichaam als het Instituut, zeker is het dat de Regeering jegens
de leden daarvan, die dan toch alien gerekend behoorden to
worden op wetenschappelijk gebied de keur der natie to vertegenwoordigen, meer beleefde vormen had kunnen in acht nemen,
en hen niet, jaar op jaar, door vermindering van subsidie, buiten
de mogelijkheid moeten stellen aan de verplichtingen to voldoen,
hun opgelegd door een reglement, bij Koninklijk Besluit bekrachtigd, en alzoo voor hen verbindend, zoo lang het niet was
afgeschaft . 1)
lichtzinnigheden aan den ernst der wetenschap to kort gedaan, dien het ons
hier aanbevolen is to handhaven ? Zooveel is zeker, dat het nimmer lang
duurde of er kwam iets van dezelfde snort, maar grooter kracht, dat alien

to machtig was, en waarvoor ook de hardnekkigste rimpel moest zwichten ."
x) Leven van D . J, v. L . IV, 342 . - Voor de Kunstkronijk van x 8ii
schreefi J . v. L. een opstel over deze opheffing waaraan ik het volgende ontleen
„De Min, van Binn . Zaken (Thorbecke), hoe men ook over den door hem
genomen maatregel denken mope, behoefde, als uit de ondervinding blijkt,

geenszins to vreezen, zich daardoor impopulair to maken . Immers is er zelden
by het groote Publiek eene zaak met meer onverschilligheid vernomen, dan

diezelfde opheffing. Zelfs die enkele dagbladen, welke daarover hun goedof of keuring hebben doen kennen, hebben zulks blijkbaar minder gedaan
om de zaak zelve, dan omdat zy er een gelegenheid in vonden, den Minister

to prijzen of aan to vallen . Gewis, nergends dan in Nederland zoude zich

een dergelijk verschijnsel hebben voorgedaan . - De Franschen mogen sedert
de dagen van Richelieu zich op allerlei wijze vrolijk gemaakt hebben over

de quarante, toch zoude, ook by het ergste deficit in de schatkist, geen

Minister het wagen de opheffing van het Fransche Instituut voor to slaan .

0!, zoo by het deed, zou by noodig oordeelen, een ampele memorie aan zijne
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De Minister Van Reenen kwam dan ook in 1855 op den genomen maatregeI terug en strekte den werkkring der Akademie
ook tot de bevordering van taal-, letter-, geschiedkunde en
filosofie uit ; J . v . L . behoorde tot de eerste leden der nieuw
geschapen afdeeling .
Een voor zijn leven en arbeid gewichtige stag werd door J . v . L. in
December van datzelfde jaar 1832 gedaan ; hij werd toen lid der
Loge Willem Frederik in Amsterdam . Over zijn maconniek leven kan
ik niet beter doen dan een en antler uit de schets, daarvan door
de bevoegde hand van den heer Noordziek gegeven, aan to halen ; 1 )
voordracht to doen voorafgaan, de gronden bevattende, welke hem tot die
voordracht noopten . - En dan nog liep by groote kans, niet van in de
dagbladen aangevallen to worden ; maar van eenvoudig gezonden to worden
naar Charenton .

„Gelijke verontwaardiging zoude in Engeland, in Belgie, in Pruisen, in

elk land de bevolking bezielen, wanneer door eenig Minister een dergelijke
maatregel werd aangedrongen .

,,In Nederland alleen kon dit gebeuren .

„Gebeuren als bloote daad van gezach, en zonder opgave van een enkelen
beweeggrond .

„Gebeuren ter besparing eener nietige som van f 4000,

„Gebeuren, op een oogenblik das de staat der geldmiddelen een voordeelig

saldo aantoont.

„Gebeuren, in weerwil dat ieder weet, hoe, om die ellendige f 4000,- uit to

sparen, door het genomen Besluit een suede gegeven words door 't gezicht
van hen, die eenmaal door hun Pairs waren geijkt als mannen van erkende

verdiensten in de verheven vakken van studie, waaraan zij zich hadden gewijd .
„Gebeuren, in weerwil, das het hier niet gelds een eenvoudige huishoudelijke

zaak, welke binnen de grenzen van Nederland besloten bleef, maar daar-ergtegen een officieele aankondiging aan de uitstekendste geleerden en kunstenaars
over geheel de Beschaafde Waereld, das men in Nederland niet langer met

hen in betrekking wenscht to staan, niet langer van hunne voorlichting
gebruik to maken .

„Gebeuren, in weerwil das hiermede aan al de waereld wordt toegeroepen

Nederland, voorheen de zetel van geleerdheid en kunsten, wil voortaan met
geleerdheid en kunsten niet meer to doen hebben ."

Enz . Enz . -- Het stuk verdiende geheel overgenomen to worden . Het is

een waardig protest en opkomen voor de eer van Nederland .

i) Jakob van Lennep, Gedeputeerd Grootmeester-Nationaal voor de

Symbolieke Graden, in zijn profaan en maconniek leven geschetst, door J . J . F .
Noordziek . - Deze gedachtenisrede werd 4 Nov, i868 in de Loge 1'Union
Royale to 's Gravenhage voorgedragen .

182

EERSTE ROMANS.

Al zijne benijdenswaardige gaven des geestes en des gemoeds
spreidde Van Lennep ook ten toon in den kring zijner BB . . als lid
der Orde, waarvan hij 37 jaren lang deel uitmaakte ; hij was een echt,
een degelijk vrijmetselaar . Zijne zucht naar onderzoek deed hem
dringen in hare geschiedenis, in hare geheimen, in de handelingen
harer navolgers, ten einde de uitwerkselen der toepassing van hare
leer to kennen . In dit opzigt was hij een hoogst behoudendgezind
werkman, die verlangde dat de Orde haar doe! niet zoude voorbijstreven ; maar dat de eenmaal vastgestelde beginselen in de aloude
overleveringen en instellingen naauwgezet werden bewaard en beoef end .
Zijne overtuiging omtrent deze aangelegenheid steunde op eene uitgebreide kennis, verkregen door een grondig onderzoek van de bronnen
zelve der Vrijmetselarij, zoo overvloedig to vinden in Schotland, algemeen als de wieg der Orde beschouwd . In het vroege voorjaar van
1843 ondernam hij met Br . . Schuymer eene refs derwaarts, om inzage
der echte en oorspronkelijke ritualen to bekomen en zekerheid to
erlangen in hoe verre men hier to laude aan de maconnieke beginselen getrouw was gebleven, welk doe! zij trachtten to bereiken door
persoonlijke bijwoning der werkzaamheden en onderhoud met de
Schotsche BB. . Het mogt hun gebeuren in kennis to komen met de
ervarendste leden, die geheel hun werkzaam leven aan de beoefening
van de leer der Vrijmetselarij hadden gewijd ; het was hun geoorloofd
een schat der belangrijkste oorkonden en bescheiden to doorzoeken,
en deel to nemen aan den arbeid in de verschillende graden, hetgeen
ten gevolge had dat zij den geest leerden kennen, waarmede het
ligchaam der Schotsche Vrijmetselarij is bezield . De indrukken van
dien pelgrimstogt heeft van Lennep in meer dan een opstel medegedeeld, 1 ) terwijl hij daarvan tevens eene zekere voorliefde voor de

Hooge Graden overhield, gelijk niet onduidelijk blijkt uit zijn „Bescheiden zelfverdediging", in antwoord op een daartegen door een medelid

gerigten aanval . 2)
i)

Zoo o, a. : „Geschiedkundige aanteekeningen betreffende de Orde van

den Tempel" (Jaarboekje der Vrijm ., 1844) ; „Levensschets van Sir David

Mime van Milnegraden, Grootmeester der Orde" (Jaarboekje 1847) ; „De
groote Landesloge van Schotland en haar wetboek" (Jaarboekje 1845) ; „De

niet-geschreven wetten" (Maconniek Weekblad 1865, No . 14) ; enz .
2) Mac . Weekbl. 1866, No . 43 . - In een brief aan J. ter Gouw, van
30 Aug. 1866, schrijft J, v . L. : „Uw Br . Red. Z, begint het flu wat heel grof
to maken. Al wie wat opheeft met de hooge Gr, scheldt hij in No . 35 (Mac .

Weekbl .) voor onkundigen en ongeschikten uit . Dankje wel voor den Prins,
voor A. R . Falck, Kinker, enz . enz . en voor den ondergeteekende. 't Gaat
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Ten tweede heeft hij zijn wetenschap verkregen door raadpleging
der oude schrijvers, door studie in de oudheidkunde, door navorschingen in de geschiedenis in Karen geheelen omvang, waarvan hij de

uitkomsten heeft opgegeven . Men raadplege o . a . zijn opmerkingen
,,Over den niet uit to spreken naam" 1 ), eene bijdrage betreffende den

heiligen en geheimzinnigen naam des Allerhoogsten ; maar vooral
sla men zijne reeks van artikelen na, getiteld : „De aloude geheimet de V. M, als met den Godsdienst ; ieder heeft er eene op zijn eigen
hand en acht die alleen de ware. Dat heet nu br.'. verdraagzaamheid, dat
men andersdenkenden wel niet verbrandt of ophangt, maar voor stoffels
uitscheldt. 1k heb ook machtig moeten lachen om een ander bouwstuk van
den zelfden in 't No . van 13 Aug., aan 't slot waarvan hij zegt dat er een
tijd zal komen waarin men God zal danken dat er geen adeldom(?) meer is .
Mij kwam in de gedachte : „eens zal de tijd aanbreken waarin wij juichen
zullen, dat alle j5aarden zijn afgeschaft, en wij alien ezels zijn ." - Wat zin
heeft toch dat gedurig schelden a la Kotzebue op den adel?" - En een paar
dagen later (3 Sept,) schrijft hij aan denzelfden : „Hoe drommel komt gij er
toe mijn idee omtrent de niet adelijken meow to noemen? Mij dunkt, de
vergelijking van den vrijen of adelijken met het (strijd)ros, en van den
onvrijen met het lastdier den ezel, is zoo oud als de wereld. Denk maar eens
aan La Fontaine
„Le mulet d'un prelat se piquait de noblesse
Et ne parlait incessamment
Que de sa mere la jument."
Maar toen hij, op zijn ouden dag, lasten dragen moest,
„Son pere lane alors lui revint en memoire" .
1k geloof dat ik dit voorbeeld nog wel met een ioo andere zou kunnen
vermeerderen ; dock gij zult ze zelf wel vinden, of liever zij zullen u to binnen
schieten zonder dat gij to zoeken hebt . Trouwens, de wensch van Br .' . Z, zal
wel verwezenlijkt worden : immers geprivilegieerde kasten bestaan (althans
ten onzent) niet meer, en wanneer onze kourantiers of onze bouwstukstellers
van aristokratie praten, hebben zij 't wel beschouwd, alleen op de „rijke lui"
voorzien . Ja voorwaar wij zijn tegenwoordig reeds alien ezels geworden alleen zijn er onder die 't genadebrood hebben en niets uitvoeren, terwijl
anderen werkesels zijn, by . wij, als wij bladwijzers korrigeeren !
Ja, als wij zulke distels vreten,
Wel mogen wij dan ezels heeten .
Mijn overgrootvader wenschte van ezel tot paard gepromoveerd to worden : hij
ging tot de heerschende kerk over en kwam in de regeering . Mijn grootvader
was alzoo een muilezel ; want zijn moeder, als de dochter van een Ambassadeur, behoorde tot het paarderas, en mijn vader zou wel tot de paarden
behoord hebben, indien 1795 niet gekomen was en ze had afgeschaft ."
1) Jaarboekje 1859.
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menissen," 1) die eene aandachtige overweging alleszins verdienen .
Niet alleen als historicus, maar ook als moralist in de Orde trail
Van Lennep meermalen en met goed gevolg op . Ik herinner u, onder
anderen aan zijne ,,Vrijmetselaarstypen" 2) . Die typen zijn vierderlei
de gewigtige, de ligtzinnige, de hoogdravende, de bedelende Vrijmetselaar . Met den eerstgemelde bedoelde hij den zoodanige, die meent
dat het heil der Orde alleen in de stipte naleving van alle vormen
bestaat ; met den tweede den man die de Orde opvat als een spel,
dienende louter tot uitspanning en vermaak, die zonder kennis alles
daarin veroordeelt en bespot en haar vaak op ongepaste wijze aan
de buitenwereld ter verachting prijs geeft ; met den derde den verwaanden zot, die in en buiten den broederkring over de Orde gewaagt,
op eene wijze die elk verstandig mensch afkeerig moet maken daartoe
to behooren ; met den laatste eindelijk de bedriegers, die de Broederschap onteeren, en om die reden verdienen to worden ontmaskerd . 3 )
Ook in gebonden stijl droeg hij de leer der Orde voor ; als in
„Vrijmetselaarsregel", ,,Opwekking", „Vergaderen op het waterpas en
scheiden op den winkelhaak", en „Zijt gij vrijmetselaar ?" 4), waarin
den man, die meent een goed Ordeslid to zijn, zoo hij slechts de
vormen in acht neemt, het wezen der zaak wordt voor oogen gehouden .
Als dichter liet V . L . zich bij onderscheiden gelegenheden hooren
bij het lijkfeest van wijlen Br .' . Willekes 5) ; in de vereenigde rouwloge
to Amsterdam, gewijd aan de nagedachtenis van Koning Willem II 6) ;
in zijn Feestlied 7) ; in zijn welbekend en in onze Werkpl . . met zoo
veel geestdrift gezongen : „De hand aan 't geweer !" 8) om van andere
gedichten niet to spreken .
In Dec . 1832 in de Loge Willem Frederik als Vrijmetselaar aangenomen, werd hij spoedig in de overige graden ingewijd . In 1835 leidde
hij aldaar eene Meestervergadering en bezong de leer dien graad eigen
in dichtmaat 9) .
Jaarboekje 1859, i860, i 86 r, 1862 .
2) Jaarboekje 1843 en 1844 .
3) Dat J . v . L, in zijn lange loopbaan als Vrijmetselaar veel met typen van
de laatste snort in aanraking kwam, die hem exploiteerden en van zijne
bekende vriendelijkheid en mildheid misbruik maakten, heb ik uit zijne
correspondentie, vooral ook met Prins Frederik, ruimschoots kunnen opmerken .
4) Jaarboekje 1842, 1853, 1858, 1866 .
5) Jaarboekje 1846.
6) Jaarboekje 1850 .
7) Jaarboekje 1842.
8) Jaarboekje 1868,
9) Receptie in den Meestergraad . Jaarboekje 1836 .
1)

EERSTE ROMANS .

185

Als Voorzittend Meester genoot hij de achting en de toegenegenheid
der leden spoedig in de hoogste mate en bleef die onverdeeld tot het
einde toe behouden . Die gezindheid was hij deelachtig geworden
omdat hij zijne Medebrr. . door zijn veelvuldige kennis wilt op to
bouwen, to leeren, en op het nuttigst to onderhouden ; maar ook
omdat hij, door zijn omgang en zijne broederlijke gevoelens jegens
hen gekoesterd, hen aan zich had weten to boeijen en een band
onderling had gelegd, die, met het klimmen der jaren van alien, slechts
sterker en hechter werd, zoodat alleen de flood dien heeft kunnen
slaken . Wilt gij weten hoe hij over Willem Frederik dacht, lees flan
zijn gedicht aan haar gewijd, haar beschrijvende als de plek die hem
tot zijn jongsten snik als eigen haard lief en dierbaar zou blijven . 1 )
Herhaaldelijk mocht hij van de leden de doorslaandste bewijzen van
hunne liefde en aan kinderlijken eerbied grenzend vertrouwen ontvangen, maar vooral bij gelegenheid flat hij het tijdstip van het derde
eener eeuw sinds zijne opname in de Orde beleefde . Hij zelf had
daaraan niet gedacht ; ten minste, bij een bezoek flat ik hem eenige
dagen to voren bragt, gewaagde hij van die bijzonderheid niet . Hij
leed toen aan een hevigen aanval van jicht ; afgemat en pijnlijk, handen en voeten gewikkeld in verwarmende windsels zat hij daar, slechts
twee vingers der linkerhand nog eenigszins ten dienste hebbende, en
deze gebruikende om de proeven van een der deelen van zijn Klaasje
Zevenster to corrigeeren, waarmede ik hem, onder zijn smarten, bezig
vond . Maar de leden van Willem Frederik hadden het uitgerekend,
wanneer 33 jaar zouden verloopen zijn, sedert V . L. vrijmetselaar
werd ; eene commissie begroette hem op den bepaalden flag, en na
zijn herstel vierde de Loge feest, begiftigde den gevierden man met
een gouden gedenkpenning en jubelde in zijn behoud, feestzangen ter
zijner eere aanheffende . 2) Ook zijn lidmaatschap in de Opperbesturen
der Symbolieke en Hooge Graden gaf V . L . gelegenheid to toonen
wat hij als Vrijmetselaar was en wat hij als zoodanig vermogt . In
het eerste zetelde hij van 1843 af, en nam aldaar achtereenvolgens
waar de betrekkingen van Groot-Archivaris, 2e Groot-Opziener,
1 e Groot-Opziener, Groot-Redenaar en Gedeputeerd GrootmeesterNationaal . 3) Van het tweede vermelde was hij lid sinds 1842, waar
1)

De A.' . Loge Willem Frederik . Jaarboekj e i86 .

2)

Verslag der huisselijke feestviering in Willem Frederik in i866, ter eere

van Karen Voorzitter, Br.' . J, van Lennep, door H, Binger . - Jaarboekje i86~ .
3) Tot deze laatste betrekking werd hij, op verlangen van den Grootmeester-

Nationaal, Puns Frederik, in 1867 geroepen, na het overlijden van Br.', van
Rappard .

186

EERSTE ROMANS .

hij optrad als Groot-Redenaar, le Groot-Opziener en Generaal-Inspecteur. Dat was een schitterend tijdvak voor de Orde . Ik, die zoo
menigmaal met V. L . en zijne ambtgenooten was aangezeten, moest
telkens de kunde, den ijver, de gevatheid, de vlugheid en de werkzaamheid bewonderen, die hij aan den dag legde, maar niet minder
den toon dies hij wilt aan to slaan, die leiden kon om verdeeldheid to voorkomen, verschil bevredigend op to lossen, moeijelijke
vraagstukken to beslechten en den luister der Orde steeds to bevorderen . Zijn laatste daad als Groot-Redenaar was de voordragt zijner
schoone feestrede, op den 27en November 1866, ter gelegenheid van
het gouden jubelfeest des gevierden Grootmeesters uitgesproken . 1)
Met hoe veel vuur en met welke ingenomenheid volbragt hij die
schoone dock niet minder moeijelijke tack . Zijn laatste handeling als
Gedeputeerd Grootmeester-Nationaal was de leiding der werkzaamheden van het Groot-Oosten van 1868, waarop zoo veel en belangrijks werd tot stand gebragt, en van welke vergadering hij de gunstigste indrukken behield, niet het minst omdat hij toen zijn 25jarig
Groot-Officierschap had mogen vieren en van den GrootmeesterNationaal en zijne ambtgenooten treffende bewijzen van toegenegenheid en deelneming ontvangen . Weinige weken daarna was hij
ontslapen .
Pleegde de maatschappij, de letterkundige en wetenschappelijke
wereld rouw bij het vernemen van zijn flood, de Broederschap deed
flit niet minder : de Loge Willem Frederik vierde den 28en October
1868 een zijner waardig lijkfeest .
Had J . v . L . in vroegere jaren des zomers met de zijnen eenige
weken op het Manpad of to Warnsborn, 2 ) bij Arnhem, bij zijn
zwager Willem Roell gelogeerd, in het jaar 1832 huurde hij de
buitenplaats Woestduin, aan de andere zijde van de Leidsche
I)

Het gouden j ubelfeest van Z . K. H, Prins Frederik der Nederlanden

als Grootmeester-Nationaal der Orde van Vrijmetselaren in het Koningrijk

der Nederlanden, onderhoorige Koloni~n en Landen, gevierd 27 Nov. 1866,
door J . J. Noordziek, 's Gravenhage 1867 (bl . 41-59 en 62-65) .
2)

J, V . L . schreef" daar in 1831 zijn „Strijd met Vlaanderen" . In een brief

aan zijn vader van 23 Mei van flat jaar, lezen wij o .a. : „'s Nachts bij de

maneschijn ziet men groote kudden herten over de hei grazen . Laatst is er
een hers vlak bij huffs geweest, dock met den dag weder vertrokken . De
jager gaat er flu en flan wel op uit, dock kan hen maar niet aan 't lijf
komen ." - Voor de zilveren bruiloft van W . Roell en C. C. Hodshon maakte
J, v. L. 26 Oct . 1839 een allergeestigst gedicht. (H . S .)
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Vaart, tegenover het Manpad gelegen . Daar werden dertien jaren
achtereen, van Mei tot November, vele gelukkige weken doorgebracht en droef zou het den dichter to moede zijn, indien hij
het vroeger zoo schoone, flu bedorven en tot een renbaan verlaagde buiten thans kon aanschouwen . Het was daar in de buurt
eerie gansche kolonie Van Lennepen . Op het Manpad woonde,
gelijk wij zagen, de nu bijna zestigjarige, maar krasse D . J. v. L .
met zijn gezin, dat nog aanhoudend in getal vermeerderde, 1) en
Leyduin, aan Woestduin grenzende, behoorde aan J . v. L .'s zwager, Mr. H . A . v. L ., zoodat die drie buitens to zamen als een
groot familieleven vertoonden en de vele kinderen -- ooms en
neven, tantes en nichten ongeveer van denzelfden leeftijd -- met
elkander een genotvollen tijd hadden . -- Op Woestduin waren
twee huizen, het „groote" en het „kleine", naast het hek ; dit
laatste werd in 1835 door Mr . F. van de Poll, den burgemeester
van Amsterdam, met zijn gezin betrokken ; zes jaren later verhuisde J . v. L . naar het kleine huffs, en betrok Jhr . Jacob Hartsen
het groote .
Natuurlijk kon J . v . L . slechts een gedeelte van den tijd, dien
cle zijnen to Woestduin vertoefden, met hen zijn, daar zijne bezigheden hem to Amsterdam riepen ; dock was hij buiten, dan genoot
hij er zeer, daar hij een buitenman in zijn hart was en de natuur
tot het einde zijns levens tot zijn dichterlijk gemoed bleef spreken . Hij maakte er groote wandelingen, sours met de lange pijp
in den mond en een opengeslagen boek in de hand, en wanneer
het najaar gekomen was, vertoefde hij nu en dan aan de vinkebaan, dock bleef er gewoonlijk niet lang ; jagen heeft hij nooit
gedaan . 2)
In denzelfden brief van 23 Mei 1831 schrijft J . v . L, naar aanleiding
van de gezondheid zijner vrouw, die in het najaar een kind wachtte : „ik
hoor dat de Stamme David Jacobs ook wederom vruchten dragen zal .
Waarlijk vaderlief! flu wordt het al to druk : ik zie geen kans our dat bij to
bouden . . . . Nu, als de kolonie maar gezond en frisch blijft, dan is 't : hoe
meer zielen hoe meer vreugd ." - D . J, v . L, antwoordt daarop den 7den Juni
o.a . : „Ik ben zeer verlangend uwe kinderen weder to zien en van hun bijzijn
-op het Manpadt alien wil to hebben . Want kinderen zijn en blijven mijn
lust, hetgeen mij wel komt bij het steeds voortdurend vruchten dragen der
stamme David Jacobs."
2) D . J, v . L, was flog geen maand gehuwd, toen hij op de jacht van een
I)
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Te Vogelenzang stond destijds pastoor Coppens, een verlicht
en kundig man, met wien J . v . L . eens of meermalen per week,
hetzij bij hem op de pastorie, hetzij to Woestduin, ging schaken . 1)
Ook kwam hij wel bij J . v . L, eten, eens zelfs in gezelschap van
Beets, toen predikant to Heemstede, dock spoedig daarop werd
hij verplaatst en door een meer ultramontaanschen pastoor vervangen ; misschien vond de Kerk een al to intiemen omgang met
den begaafden jongen predikant eenigszins ongewenscht .
Aan het middagmaal, dat altijd uiterst eenvoudig was, 2) betoonde zich J . v. L . vroolijk en spraakzaam ; hij vertelde dan
de dolste en sterkste verhalen, die de jeugd deden schateren
van het lachen. Vaak verhaalde hij ook zijne, voor de gelegenheid vervaardigde, droomen ; zijne kinderen vroegen dan den
volgenden ochtend naar het vervolg van den Broom, wanneer
deze zeer boeiend en naar hun zin to gauw uit was geweest ;
op die wijze kon hij Brie nachten achtereen vervolgverhalen
droomen ! Na het eten nam hij de kleinen op zijn schouder en
danste met hen, onder het zingen van allerlei Hollandsche of
Fransche liedjes en opera-wijsjes de kamer rond . Daarna haalde
hij van zijn studeerkamer papier en pennen en ging, aan de
etenstafel zittende, zijn romans, gedichten of andere opstellen
schrijven, terwijl de jeugd een heidensch lawaai om hem heen
maakte, Bat hem niet scheen to hinderen .
Hoe aangenaam de zomers to Woestduin doorgebracht waren
geweest, des to grooter was de droefheid bij oud en jong, toen,
om verschillende oorzaken, in 1845 het buiten niet meer kon
worden ingehuurd ; den 6den Mei van Bat jaar schreef J . v. L . uit
Amsterdam aan zijn vriend Ds . Willem Veder
onhandigen schutter een lading hagel in 't been kreeg, en een jaar later
verloor hij zijn trouwen jachthond Fingal, „Zeker was het ten gevolge van al

die jachtrampen," schrijft zijn zoon, „Bat de knaap die hem den 24 Maart
1802 geboren werd, voor schietgeweeren of voor honden langen tijd bevreesd

was en zich nog heden ten dage liefst van beiden op een afstand hohdt
(Leven van D . J . v . L . I, 219) .

i) J,

V. L. speelde gaarne en goed schaak. Des avonds last speelde hij,

gewoonlijk een of twee partijen tegen zich zelf.
2)

."

Men zie daarover ook het laatste hoofdstuk .

Het dessert bestond

meermalen uit een zoeten appel, die dan in vier parten gesneden werd .
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Mijn inboedel is van Woestduin teruggekomen : twee scheepsla-

dingen vol . Gy behoeft niet to vragen of die verhuizing ook tranen
gekost heeft . Nu wreekt mijn vrouw zich op den tuin, die omgespit,
met zooden belegd, met lekzand versierd, van melt voorzien, met

gebloemte en geboomte beplant wordt, dat het een lust is om to zien .
Helaas, met dat al is het toch maar een stadstuin en zal men er

het voornaamste steeds ontbeeren : de buitenlucht.

De vriendschap met genoemden W . R . Veder, theol . dr. en
predikant achtereenvolgens to Heilo, Loenen a/d Vecht, Zutfen
en Dordrecht en met diens tweelingbroeder Mr . Aart Veder,
advokaat to Rotterdam, dagteekende van 1831, toen beiden nog
student waren to Leiden en J . v. L . daar gekomen was, waarschijnlijk om een lezing to houden . Met beiden bleef hij eene
geregelde briefwisseling onderhouden en bij Aart V . ging hij elk
jaar, ook na diens huwelijk in 1845 met Mej . Constance Baick,
de Kerstdagen doorbrengen . Aart stierf in 1862, na een langdurig
lijden, ') Willem eerst twintig jaar later ; de eerste vooral was
zeer geestig 2) en wanneer hij op Woestduin logeerde en met
j . V . L . en diens kinderen ging wandelen, hingen deze laatsten
aan zijn lippen om toch niets van zijne aardige verhalen to missen . -- Tegelijk met deze beiden, maakte J . v. L . kennis met
Gerrit van de Linde, 3) later meer bekend en beroemd onder
den naam van „den Schoolmeester" . Ook met dezen allergeestigsten man correspondeerde hij geregeld tot aan diens dood in
1858 ; meermalen zal ik gelegenheid hebben uit de briefwisseling
met deze drie vrienden, gedeelten aan to halen . Zoo schreef
1) Zijne weduwe hertrouwde een paar jaren later met den heer Donkey
Curtius ; ook met haar bleef J . v . L, tot aan zijn dood in briefwisseling
2)

Verscheidene grafschriften aan het einde der „Gedichten van den

Schoolmeester" zijn van hem . Toen hij eens met J. v . L. en een paar andere
vrienden to Bennebroek voor het bekende logement „De geleerde man" zat,

wedde men, wie dien naam het vlugst en het best in het Latijn zou vertalen .
A . Veder won, door oogenblikkelijk ,,Scaliger" to noemen . - Men weet dat
1e beide geleerden van dien naam, vader en zoon, (1484-1609) hun geslacht

van dat der adellijke „della Scala" van Verona afleidden, die ook in hun

wapen een ladder voerden . Scaliger beteekent letterlijk : „hij die eene ladder
of leer draagt," van daar een „geleerde" .

3) Deze was in 1808 geboren, even als de Veders, en dus zes jaar jonger

dan J . v . L .
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V . d, Linde 22 Dec . 1831, naar aanleiding van den flood van
Bilderdijk :
Ach, Van Lennep, wat slag heeft ons getroffen ! 't is mij nog als
een Broom en 't mij voorstellen vermag ik niet, flat de grijze zanger
ons ontrukt is . Mocht flu toch 't vaderland toonen flat dankbaarheid
ons nog geen ijdele klank is geworden, en 's mans nagedachtenis op
een hem waardige wijze vereeren en in zegening houden . Rechtschapen
en echte dichters behoeven hiertoe geen aansporing' ; midassen en
huichelaars hoop ik flat de lust tot lijkverzen maken niet moge bekruipen : uit vrees flat de zich in de kilt omkeerende ontslapene de
in zijne nabijheid rustenden mocht stooren . . . . De gedachte aan
Bilderdijk ontstemt mij voor alle vrolijke aandoening en 'k zeg met
Tollens
ik kan huilen maar niet zingen.

(Zie treurdicht op Leydens ramp) .
Nu flat gebeurt Tollens wel eens meer, maar Bilderdijks tranen
waren altijd schoone paarlen aan zijn dichtkroon .
Den 13den Maart 1832 had J . v . L . eene lezing to Leiden gehouden in de Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen
en bij die gelegenheid zijn ridderorde verloren . Aart Veder schreef
hem vier dagen later
Dat ik, waarde Vriend, u niet dadelijk per omgaande geantwoord
heb, zult gij wel doen toe to schrijven aan de ongestoorde nasporingeri
en gestrenge huiszoeking, die ik als een tweede Vidocq, naar den
schitterenden deserteur heb laten bewerkstelligen . Een zonderling verschijnsel in deze eeuw, een ridderorde, die zich verbergt ! 1k verzeker
u, flat, ofschoon de laatste benoemingen, vooral de militaire, mij
overtuigd hebben, flat de ordeteekenen niet kostbaar zijn, ik echter
met buitengewone vlijt naar uw groen doosje heb laten zoeken. Maar
gij weet, het is to vergeefs gefloten, als het paard enz . Ut desint
vires, tamen etc . 1 )
Mijne kamers zijn zoo groot niet, of, zoo hetzelve bij mij gebleven
ware, het zou waarschijnlijk wel gevonden z ijn . lk zoude u ernstig
aanraden eens onder het hakhout, in welks lommer gij mij schrijft
aangenaam uitgerust to zijn, naar hetzelve to zoeken . Uitklinken zoude
i)

„Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas ;" d, i, : ,al ontbreken

de krachten, toch is de wil to prijzen ." (Ovid . Pont. III, 4, 79 •)
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vruchteloos zijn : want, is het met alle mobiele zaken waar, que possession vaut titre, de eventueele bezitters van ridderorden passer
deze regtspreuk wel het meeste toe .
Uwe lezing aihier heeft sensatie gemaakt en is iedereen wel bevallen. Men hoopt op een reprise .

Ik hoop dat gij mij tusschen beide iets van u zult doer hooren ;
ik lees uwe lazzi's zoo gaarne, wanneer gij, gelijk gij het eigenaartig

sed nimis modeste 1 ) uitdrukt, uwe pen als gek over het papier laat
loopen . 2 )
Willem Veder schrijft 7 Mei 1832 :
Apropos, hoe staat het met uwe gezondheid ? Hoe bevalt u het
buitenleven ? Hoe onaangenaam en verdrietig uwe ongesteldheid voor

u zelven zij, als oorzaak van uw buitenverblijf en u derhaiven gelegenheid aanbiedende Dichter to zijn, is zij voor onze Letterkunde veel
kostbaarder en voordeeliger als uwe gezondheid, die u welligt tot
anders bezigheden roepen zou . Schrijf maar Van Lennep, maak in
Gods naam verzen, anders beoordeelt de vreemdeling eenmaal de
Vaderlandsche Dichtkunst van onzen tijd naar de hersenloze voort-

brengsels van Warnsinck en Yntema c . s . die zoo als de zalige Biiderdijk gezegd heeft, ors geheele land tot Modder en tot een Varkenstal
maker . Cf. de Vaderlandsche Letteroefeningen . Beken mij eens open-

hartig, zijt gij de schrijver van den brief in het Journal de is Haye,
de Nationals Klederdragt betreffende ? Ik heb er met V. d . Palm over
gesproken . Die goede oude Man zou, als hij nog jong was, veel verr)

„Maar al to nederig
."
Men ram in die dagen den tijd om to schrijver, om schrijvende to
praten ; Aart V. schrijft b .v . 30 Aug . X832 : „Een brief van Haarlem! Van
wien kan die zijn ? . . . . Van den ~oeta laureato . -- Ik feliciteer u met uwe
benoeming tot lid van het Instituut, waarvan straks nader .
,,Uw brief heeft mij . . . . Maar wacht even : mijn broer roept rnij daar van
de achterkamer, dat hij een persoon ziet verdrinken in het Rapenburg ; dat
most ik ook zien en neem den brief mede om u mijne sensaties mede to
deelen . . . . ik zie hem niet meer . . . , ha, daar komt hij boven . . . . die stomme
bls, die lamme Leydenaars ; de man steekt zijn harden uit en zij grijpen
hem in het haar! Dacht ik het niet, zij houden de pruik in de harden en
die arms man, vader van misschien 20 kinderen, verdwijnt weder! 0 hemel !
Maar wacht, ik zie hem weder . . . , ha, ha, hij heeft geprobeerd of hij staan
konde op de plaats waar hij in het water ligt en . . . , steekt ten minste drie
hoofden boven het water nit . Goddank! nu sen goede borrel ; anders krijgt
hij de cholera
"
2)
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mask hebben de laffe prullaria onzer dagen mee to helpen roskammen
en harpoenen, maar helaas, de stal is nog moeyelijker to zuiveren als
die van Augias.
In September zou V . d . Linde, die nu welhaast proponent was,
to Bennebroek komen preeken, waarvoor J . v . L . zich moeite
gegeven had, en dan tevens op Woestduin logeeren ; als proeve
van zijn epistolairen stijl, die ons telkens de grappen van den
lateren „Schoolmeester" herinnert, laat ik hier den brief volgen,
dien hij den 6den van die maand uit Leiden aan zijn vriend
schreef om zijn komst aan to kondigen
Amice, zoo gij meent dat deze brief mijne verontschuldigingen bevat
en u van den last van mijn bezoek ontslaat, dan rekent gij goddank
tamelijk wel buiten den waard, want er is Been hair op mijn hoofd
dat aan zulk eene dwaasheid denkt, in tegendeel heb ik vastelijk bem
sloten van uw hartverkwikkende uitnoodiging gebruik to maken .
Wanneer gij dus een brief ontvangt uit handen van den schipper in
plaats van uwen gast zelven met steek en preek, dan geeft u dit
slechts eenig uitstel van executie en geenszins vrijstelling van straf,
want tot mijn overgroote smart ben ik genoodzaakt tot Zaturdag
morgen hier to blijven . Ik stond reeds met den eenen voet in den
stijgbeugel van de diligence, toen mijn oppasser haastiglijk tot mij
kwam en mij een' brief overhandigde dien ik dadelijk genoodzaakt
was to beantwoorden, terwiji ik op rescriptie moet wachten. Intusschen
ben ik Zaturdag een vrij man en kom zoo spoedig mogelijk tot u,
waarschijnlijk met de schuit van 10 ure, misschien ook met den wagen
van twaalf (dock die geloof ik niet dat er is) . Ik kan geen woorden
vinden om u mijne dankbaarheid uittedrukken voor de zorg waarmede
gij de wezenlijke belangen der geloovigen van Bennebroek hebt behartigd, en ik hoop het kuddeken dan ook fameus to stichten . Mijn
preeken zijn tamelijk lang, of zij to lang zijn durf ik uit bescheidenheid jegens mij zelven niet zoo dadelijk beslissen, maar ik weet wel
dat ik dikwijls, wanneer de een en antler mijner hoorders in slaap
viel, die goede menschen benijd heb, en gaarne ook geslapen had
tot dat ik mij zelven amen hoorde zeggen . -- Ik heb er nog ernstig
over gedacht om u de poppenkast toe to zenden, of het welligt den
kinderen van uw vaders zoon aangenaam mogt zijn kennis to maken
met het kleine tooneelgezelschap, en ook om de kans to hebben van
ten minste door de vertooning van den ronzebons eenige lauweren
in to oogsten, zoo de preek mislukken mogt ; dock ik heb dit plan
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moeten laten varen . Vooreerst zijn de houten schalkjens in het geheel
niet wel en zien, vooral in dit saizoen, geducht tegen de rein op, de
een klaagt over buikpijn, de antler over kramp in de beenen, en daar
mijn hart innig verknocht is aan deze kinderen der kunst wil ik hen
niet dwingen . Bovendien heeft een derzelver plotseling zijn biezen
gepakt en is verdwenen zonder jets van zijn voornemen aan de anderen
to hebben medegedeeld ; waar de kleine gelukzoeker zich bevindt is
mij onbekend, dock ik heb gisteren een brief geschreven aan den
direkteur van de nieuwe duitsche troep to Amsterdam, bij welke het
mij niet zou verwonderen dat de schelm zich geengageerd had . Gij
gevoelt dus zelf mijn vriend, dat ik genoodzaakt ben mij een genoegen
to ontzeggen, hetwelk ik mij gevleid had dat u niet onwelkom zou
geweest zijn . - In de diligence heb ik Zondag 1 .1 . een allerzotst figuur
gemaakt ; de wandeling op uw heerlijk buitenverblijf en dat uwer
vaderen, had mijne verbeelding buiten gemeen opgewekt, dock het
klauteren en kruipen had mij tevens in dien toestand van vermoeidheid gebracht waarop gewoonlijk een dutjen volgt . Ik begon dadelijk
to droomen dat ik van Haarlem op weg was naar uwe landhoeve
en mij verbeeldende dat ik tot voor het hek was genaderd, maakte
ik de beweging van aan to schellen en trok een officier die naast mij
zat vrij onzacht aan de regter bakkebaard, zoodat hij mij ontevreden
toeduwde ; „wat moet dit beteekenen ?" -- ,,Wat bellen altijd beteekent," antwoordde ik hem nog half slapende, „dat er iemand aan de
deur is, en ik wenschte gaarne to weten, meisjen, of uw Heer to huffs
is ." Intusschen was ik door dit gesprek geheel ontwaakt en bemerkte
spoedig dat ik fraaije dingen had verrigt ; ik verontschuldigde mij zoo
goed mogelijk en bragt den krijgsman dan ook spoedig in een vrolijken
luim, hoewel hij zeide het mij niet to kunnen vergeven dat ik, al was
het ook in een Broom, mij zelven zoo had kunnen vergeten, om de
favorites van een kaptein der mobiele schutterij voor den schel van
een buitenplaats en hem zelven voor een dienstmaagd aan to zien .
Ik maakte hem wat wijs van de kracht der verbeelding, van het verband tusschen ziel en ligchaam, enz ., zoodat wij in goede harmony
to Leyden arriveerden . Hier vond ik alles zoo beroerd vrolijk Bat ik
wel dadelijk tot u zou hebben willen terugkeeren, dock de ijzeren
noodzakelijkheid kluistert mij tot Zaturdag aan mijne kamer, dan
kom ik stellig, en wanneer gij mij met eene groote bagagie beladen
uit de schuit ziet stappen, moet gij niet schrikken, want de appendices van een Domine steekt men maar zoo niet in zijn vestzak . Ik
verzoek u mijn opregte pligtpleging to willen overbrengen aan Mevr .
itwe echtgenoot en mijne hartelijke groeten aan uwe lieve kinderen .
I.
13
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Wacht mij intusschen Zaturdag, met preek en steek, met welke ik
eeuwig blijf
t. t.
G. v . d . L. Jz . 1)
De poppenkast werd het volgende jaar aan de kinderen van
J. V . L. gezonden en de preek liep goed van stapel, zoodat de
waardige professor v. Lennep den jeugdigen candidaat zijn gelukwensch toebracht, dock doodjammer was het dat het den
i)

Dat ook „de Schoolmeester" van Woestduin de aangenaamste herinne-

ringen behield, blijkt nog nit een brief, in September 1845 aan J . V . L .
geschreven, waarin hij o .a. zegt :

Het heugt mij nog hoe aan de vijverzoomen,

op

't mollig gras van 't vriendelijk Woestduin,

In koele schauw der breedgetakte boomers,

(Elk met een pet of tuinhoed op de kruin,

En met een pijp in 't peinzend aangezicht)

Van menig diep geheim ons hart zich heeft verlicht.
Mijn ziel blijft aan dat lieflijk oord nog hangers,
Mijn geest doorwandelt nog die breede laan,

Waar 'k wingert heb gedund, voor appelen neergeknield heb,
En velen met het schoon der Poppenkast bezield heb .
Waar men op 't voetpad, aan de stille vaart,

Tot naricht van den vreemdling (weetziek vrager),
Een blind geraamte, zonder staart,

Een trekros noemde, en hem een jager,

Die kreupel, scheel en doodlijk mager,

Nooit ander wild dan bokken schoot .

Waar ik uw dichtaar daaglijks heb zien vloeien,

In 't ruim studeervertrek, waar toen de mangel stond,
En waar men mispelen en winterperen vond ;

Waar men uw keurig vaers mijn ziel zag boeien,
Vaak eindlooze uren aan uw gulden mond ;

Tot d'etensklok op 't laatst, in 't lieflijk luien,

Ons nog wat fraaiers dan uw keurvaers kwam beduien .
Waar zijt gij heen, o onvergeetbre dagen !

0 gouden stond van 's levens jonglingschap ;
0 zoeter tijd dan die van speen en pap,

Of d'ouderdom met zijn zes winterkragen,

Zijn rochelkeel en pruik, zijn bril en staf,

Zijn linkervoet in baai en rechte in 't graf !
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talentvollen jongen man, op wiens voorhoofd, gelijk iemand het
uitdrukte, het woord „Kanselredenaar" geschreven stond, totaal
aan de roeping en den ernst ontbrak, die den aanstaanden predikant allereerst noodig zijn . Hij maakte zoo vele schulden in
Leiden en leefde er zoo lichtzinnig, dat hij zich ten laatste den
toegang tot den dienst in de Vaderlandsche Kerk onmogelijk
maakte en in 1834 genoodzaakt was naar Londen to wijken,
waar hij, dank zij de hulp van J, v . L . en eenige andere vermogende vrienden, het volgende jaar eene school overnam, die
onder zijne leiding weldra zeer bloeide . Uiterst dankbaar betoonde hij zich steeds voor den steun hem door J . v . L . in zijne
moeilijke omstandigheden verstrekt, en hij werd niet moede dit
in zijne brieven uittespreken, al ontbrak het hem meestal aan
middelen om die dankbaarheid antlers dan door woorden uit to
drukken . Als een bewijs van zijne vlugheid en begaafdheid diene,
dat hij, die bij zijn komst to Londen bijna geen woord Engelsch
verstond, die taal binnen zeer korten tijd niet slechts onberispelijk sprak en schreef, maar haar op de school zelf onderwees . 1)
Aart Veder had zich tegen het einde van 1832 als advokaat
to Rotterdam gevestigd, en schreef van daar 18 Dec . den volgenden brief aan J . v . L . :
. . . . Gisteren morgen heb ik in mijn eerste pleidooi de onschuld
verdedigd en de timmerlieden aangevallen, de regtvaardigheid en de
jeneverkelders van mijn client zoo kragtdadig geprezen, dat een onpartijdig regter veronderstellen moet dat ik uit de laatste een groot
deel mijner argumenten geput had . Deze zaak zal, veronderstel ik,
i) Men zie zijne levensbeschrijving door J . v . L ., in de voorrede voor de uitgave der „Gedichten van den Schoolmeester" . -- In een brief van denzelfde,
dd . 24 Oct . i 833 uit Leiden aan J. v, L. gericht, vond ik het volgende ; „Ik zend
u hiernevens een vers hetwelk een groen in mijne tegenwoordigheid op een door

mij opgegeven onderwerp en opgegeven eindrijmen heeft vervaardigd, en

hetwelk mij zoo bij uitstek heeft bevallen (sauf quelques remarques) dat ik
mij niet heb kunnen weerhouden het u mede to deelen, en gaarne getroost

ik mij de moeite van het afschrijven, zoo ik er uw oordeel bij gelegenheid
eens over mag vernemen . De maker heet Beets en is de zoon van een
Haarlemsch apotheker . Zijn voornemen is theologant to worden, dock behalve
dat hij zeer schoone verzen maakt en een fraaije stem heeft, weet hij volstrekt

nuts,

gelijk bij zijne ontgroening is gebleken ."

Bilderdijk van twee-en-dertig regels .)

(Volgt het vers op
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gewonnen worden ; althans als de regters er zoo onbevooroordeeld
over denken als ik . Dan heb ik nog clienten to Haarlem, die absolument van een rijken hier ab intestato gestorvenen Nabob erven willen,
omdat zij juist zoo heeten als hij ; nog eene vrouw, die eene geestverschijning, precies in het genre van Hamlet, gehad heeft, welker
realiteit ik thans voor de regtbank bewijzen moet . Wat dunkt u, indien
ik aan de regters verzekerde, dat ik de verschijning even goed gezien
had, als de vrouw zelve ?
Uw raad, beroemd Rijksadvocaat !
Beruchte Secretaris
Helpt mij gemaklijk over 't paard :
Wat zegt hier uwe ervaarnis ?
Gij bemerkt dus, dat ik begonnen ben mij, zoo veel en zoo weinig
het wezen moge, op de praktijk toe to leggen, Niet dat ik zoo bij
uitstek op die carriere verliefd ben : integendeel, door dezelve to om4helzen, ben 1k genoodzaakt mijnen aanleg geheel to verwaarloozen .
Die aanleg, gelijk uit de mij aangeborene en natuurlijke handigheid
blijkt, zoo aan de Academie als elders ten toon gespreid, ligt niet in
het geld verdienen, maar in het geld verteren . 0 welk een rentenier
zoude ik wezen! Maar ik ben thans advocaat en hoop, met Gods
hulp, de onschuld op eene fameuse hoogte to brengen .
Mijn adres is tegenwoordig bij Schlimmer, op de Zuidblaak ; mijn
hospes is een schoolmeester, een geleerd man, die eene gouden medaille
bij de Maatschappij Verscheid . en Overeenst . heeft behaald, omdat
hij overtuigend bewezen heeft, dat de volksgeest eene allerbelangrijkste
uitvinding is . Ah, quel plaisir, ah quel plaisir, it ! our bij een schoolmeester to woven! Tot de beste kamer toe met schrijfmodellen geencombreerd, en geese zwavelstokken voor de nachtkaars ! minime
gentium : thema's, belangwekkende thema's, eerste hoeksteen van de
hoop der ouders, eerste wrijfsteen van den toorn der onderwijzers .
0, wanneer ik zoo sours bij het uitgaan een zestigtal vrolijke spelende
knapen aan de dear ontmoet, en ik bedenk dat een gedeelte hunner
bestemd is our naderhand als copieermachines aan een kantoorbank
gekluisterd to worden, een antler gedeelte our naar academies gezonden
to worden, als of zij daar jets zouden leeren (exceptis excipidiendis),
das zoude ik hun kunnen aanraden het er eens goed van to semen
en den meester eens eene duchtige poets to bakken, indien ik niet
wise en ondervond, hoe vele schroomelijke gevolgen die revolutionnaire
beginselen naar zich slepen !
Willem is, gelijk gij weet, to Eemnes to zwart geweest, indien
namentlijk Huydecoper hem niet zwarter maakt das hij verdient .
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Hierin gesloten ontvangt gij eenige letteren van hem, benevens den
brief van Fontein Verschuir, die hem en ons alien veel hoop geeft
en tot een vernieuwd bewijs strekt, dat gij niet slechts de peinzende
Christen van Broes, maar de werkdadige Christen van Smijtegeld zijt .
Van dankbaarheid to spreken, waar het woord vriendschap van meer
beteekenis mag geacht worden, zoude ongepast zijn . 1 )
In 1832 werd door J . v. L . met zijne vrienden Claude D .
Crommelin, Mr . F . A . van Hall, Mr . J . van Hall, Mr . J . op den
Hooff, Prof. J . Bosscha, W . Vrolik en F . L . Splitgerber, het zoogenaamd ,,Saturdagsch Gezelschap" opgericht, waarvan de leden
elke week des Zaterdags avonds ten huize van een hunner tot
gezellig onderhoud samenkwamen . Willem de Clercq was ook
gevraagd, dock bedankte . 2) Toen het gezelschap in 1848 ontbonden werd, sprak J . v . L . een lijkzang daarover uit, waarvan
ik enkele regels hier last volgen :
Achttien-honderd twee-en-dertig,
En de Saturdag ving aan,
En men zag voor 't eerst de Leden
Welgemoed ten feestdisch gaan .
Opgeruimd en blij van zinnen
Was het wakker zevental,
Dat zich toen op krentebroodtjens
Ging vergasten by Van Hall .

0 ! wat waren ze alien dapper,
Vlug van hoofd en vlug van been,
Wel ter spraak en scherp van oogen,
En gezond van lijf en leen,
Met een maag die alles trotste,
Met een altijd drooge keel,
Overmoeibaar by den arbeid,
Onvermoeid in 't mingareel .
0 ! wat waren 't fiksche kaerels !
i) J,

v . L, had zijn invloed aangewend, eerst om Willem Veder to Eemnes,

later om hem to Hello beroepen to krijgen . Dit laatste geschiedde .
2)

„Claude kwam mij vragen over een vasten Zaterdagavond met Floris

van Hall, den dichter Van Lennep enz . Neen, dat was mijne zaak niet ."
(Dagboek, Uitgave x888, II, i8i) . - Latere leden waren : J. J. Rochussen,

Mr . J . P . van Walree, C . Alewijn, Blanckenhagen, Mr. D . A . Portielje en
Mr . J . D . Uytwerf Sterling .
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't was een lust hen aan to zien,
En vooral hen aan to hooren,
Zulk een puik bekwame lien .
Nu, zij maakten dan ook carriere ; het waren beroemde manners!
Zoo, geroemd, benijd door alien,
Zoo verhief zich jaar en dag,
Tot een voorbeeld alley kringen,
Roemrijk onze Saturdag.
„Achttien-honderd acht-en-veertig,
En de band der Staten sprong"
En de band ook, waar tot nog toe
Onze Saturdag in hong .
Lang nog bleef by 't levers rekken ;
Maar - hoe anders als weleer !
Ach! het waren de oude Leden,
De oude Saturdag niet meer.
Hei ! 'k vergis my : 't lijdt geen twijfel
Dat men juister zeggen mag :
't waren noch de jonge Leden
Noch de jonge Saturdag.
Ach ! wat zijn ze thands, die helden,
Eens zoo wakker, stout en graag ?
Podagristen, lammen, blinders,
Steeds in oorlog met hun maag .
Daarbij, sommige lden waren gestorven, andere verhuisd,
en het was moeilijk nieuwe to werven ; beter dus het gezelschap
to ontbinden en het een langzamen doodstrijd to besparen .
En by 't vieren van zijn uitvaart,
Strekk' dan voor 't bedrukt gemoed
Dees gedachte nog een troostgrond,
Die het scheidensuur verzoet
Niet aan twisters en krakeelen,
Als men vaak wel elders zag,
Enkel aan verval van krachten
Stierf die goede Saturdag . 1 )
I)

Hs. Familie•a rchieL
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Men schreef 1833 . Een twintigjarig meisje, gouvernante bij de
familie de Bruyn Kops to Hoorn, die zich beklagen moest dat
er in dat provinciestadje to weinig degelijke lektuur gevonden
werd ter voldoening aan haar onverzadelijken leeslust, verhaalt
ons in hare herinneringen het volgende :
Eens echter, kwam mijnheer ons met zekere opgewektheid
vertellen, dat er een Hollandsche roman was die veel opgang
maakte. De schrijver, uit gene deftige Amsterdamsche familie,
ook to Haarlem zeer bekend, waar hun buiten in de omstreken
lag, was de zoon van Professor David J . van Lennep, een allergeestigst jongmensch, die zich reeds bekend had gemaakt door
allerlei poezie, vertaald en oorspronkelijk . . . .
„Zijn Hulde aan Van Speyk ken ik van buiten en dan zijn
Nederlandsche Legenden !" kon ik niet nalaten in to vallen .
„Welnu, dan moet u ook kennis maken met den r oman . l k
heb dien besteld en ik zal hem 's avonds voorlezen," was het
hoffelijk wederwoord .
Zoo geschiedde het ; en de Pleegzoon, een oorspronkelijke
Hollandsche roman van een tijdgenoot, een historische nog
daarenboven, werd met blijdschap begroet, met dankbaarheid
genoten, al kwam er wel eens lets in voor, dat een verfijnde
smack ongepaste aardigheden zoude kunnen noemen ; want
Van Lennep kan het niet laten met zijn eigen helden sours een
loopje to nemen . Toen ik, in veel later tijd, het voorrecht had
hem to leeren kennen, begreep ik dat deze zucht our amusant
to zijn, zelfs ten koste van de illusie zijner lezers, zoo karakteristiek was in den gevierden schrijver, dat men het van hem
niet antlers kon willen of wachten ." 1)
Op deze wijze schetst Mevrouw Bosboom-Toussaint ons hare
kennismaking met den eersten roman van J . v . L ., wien de begaafde schrijfster zelve later op dit gebied navolgen en in sommige opzichten voorbij zou streven .
De verschijning van „De Pleegzoon" was een belangrijk felt
in de letterkundige geschiedenis van Nederland . 2) Romans waren
z)

De Gids, Dec . 1886 : „Uit de dagen der jeugd van Mevrouw Bosboom--

2)

De Pleegzoon, 2 deelen . Amsterdam, P . Meyer Warnars, 1833 . -- De

Toussaint" .

roman werd twee maal in bet Duitsch vertaald, door Tross in 1834 en door
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er sedert het tweede kwart der eeuw in ons land reeds vele
verschenen, dock hun gehalte was van dien aard, dat van
verreweg de meeste zelfs de titel geheel vergeten is . P . van
Limburg Brouwer met zijn „Charicles en Euforion" (1831) en
Aernout Drost met zijn „Hermingard van de Eikenterpen" (1832)
waren voorloopers van de betere periode die met J, v. L . een
aanvang nam . ') Hoewel liens ,Pleegzoon" later dan de beide
bovengenoemde werken het licht zag, was hij vroeger geschreven ;
eer zich de uitgever Meyer Warnars over het handschrift wilde
ontfermen, had het reeds vijf jaren in de lade van den schrijver
gelegen, en kon eerst het licht zien, toen deze met zijne Legenden
eenigen naam had gemaakt ; van honorarium was echter geen
sprake . Z)
Eer het boek gedrukt was, had J . v. L . het in den familiekring
voorgelezen ; de titel, die toen nog niet gevonden was, werd den
schrijver door zijn zusje Ceejetje verstrekt . 3)
Over de licht- en schaduwzijden van den historischen roman
Hergt in 3835 ; en in het Engelsch door Hoskin : ,,The adopted son", 2 vol.
New-York, 1847 .
I) Jonckbloet, Gesch . der Ned . Letterkunde, VI, 324, volg .
2) Dit was echter later ook niet het geval . Eerst voor „Klaasje Zevenster" kreeg hij vijfduizend gulden . Men vond het aannemen van een honorarium in dien tijd waarschijnlijk niet deftig, en meer een „broodschrijver"
waardig . J . v . L, was daarbij het tegendeel van inhalig, ofschoon hij met
zijn vrij talrijk gezin het geld best gebruiken kon . De uitgever maakte met
zijn romans goede taken en wanneer mijn grootmoeder, in Haarlem wandelend, hem in zijn rijtuig zag voorbijrijden, placht zij to zeggen : „daar rijdt
„de Roos" .
3) J. V. L, aan J, ter Gouw (brief van I Febr . 1867) : „De titel (van de
Uithangteekens) is poslerioris curse . Mijn Pleegxoon was al 5 of 6 jaar
geschreven, toen ik hem aan mijn famielje op 't Manpad voorlas en mijn
12-jarig zusje den -- tot dien tijd in blanco gelaten - titel uitdacht . . ."
In de voorrede van de eerste uitgave (Maart 1833) lezen wij o .a . : ,,In den
voorlaatsten zomer las ik mijn verhaal in den huiselijken kring mijns vaders
voor, en had het genoegen van to bespeuren en de verzekering to ontfangen
dat het noch mijne oudere, noch mijne jongere toehoorders verveeld had .
De aldaar verworven bijval alleen deed mij tot de uitgave besluiten .
Betreffende het werk zelf zal ik niets zeggen, dan alleen dat, zoo ik thands
een roman vervaardigen moest, ik dien wellicht niet beter, maar zeker anders
zoude schrijven."
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in het algemeen wensch ik hier niet uit to weiden ; 1) evenmin
thans over de deugden en gebreken van de romans van J . v . L. ;
later zal daarvoor nog gelegenheid zijn, wanneer de Roos van
Dekama en Ferdinand Huyck ter sprake komen . Eene ontleding
van den inhoud van J . v . L .'s romans en dus ook van ,,de
Pleegzoon", schijnt mij evenzeer overbodig, daar bijna ieder
beschaafd Nederlander die gelezen heeft, en vele der personen,
door den schrijver ten tooneele gevoerd, eene blijvende plaats in
de herinnering der lezers behouden hebben . Wat ,,de Pleegzoon"
betreft, noem ik den grappigen Bouke met zijn spreekwoorden, 2)
Dominee Raesfelt in wiens pastorie Baron van Sonheuvel 3) door
de zitting van zijn stoel zakt, en den beruchten Pater Eugenio
met zijn ,, septuagies septies" .
Men kan zich bij het lezen
1) Reville o,a, heeft die in zijn opstel over J, v . L., in de Revue des Deux
Mondes (i868, blz, 864-891) breedvoerig uiteengezet . Hij zegt : ,,I1 est
presque impossible, m6me au plus habile romancier du modde, d'interesser
longtemps ses lecteurs en faisant parley et penser conformement a la stricte
rigueur historique des hommes et des femmes d'un temps tres eloigne du
nOtre. En supposant qu'il fttt capable, a force de savoir et de soin, de ne
commettre aucun anachronisms moral daps une tells oeuvre, son recit, ses
dialogues manqueraient tellement de spontaneite, degenereraient si bien en
marqueterie, denonceraient si fortement la tension et la gene de la composition, que, curieux pent-etre comme fruit de 1'erudition, le roman serait
depourvu de la premiere vertu de ce genre de livres, qui est de ne pas
ennuyer." -- En verder : „11 est clair que le peche original du roman historique se fait sentir de moms en moms a mesure que l'auteur place ses
recits daps un temps plus rapproche du sien . 11 se reduira meme presque
a rien, daps les cas ou le romancier doit a des circonstances particulieres
d'etre parfaitement au courant et personellement imbu des traditions et des
idees qui avaient cours deux ou trois generations avant lui : ce fut precisement le cas pour V. L." - Dit laatste verklaart ook de uitnemendheid
van „Ferdinand Huyck" boven de vorige romans . Men zie over dit onderwerp
vooral : Jonckbloet, Gesch, der Ned . Letterkunde, VI, 124 volg .
2) Bouke was de naam van den koetsier van J, v . L.'s grootvader, C, v . L . ;
de schrijver had hem, als kind, nog gekend . Misschien is Bouke's karakter
eenigszins geteekend naar dat van Koert, C, v .
s pluimgraaf, „sen waar
genie in zijn yak, en daarby sen dier types van gezond verstand en plompe
oprechtheid met schalksch vernuft gemengd, gelijk ze Walter Scott zou ver •
langd hebben om in sen van zijn romans to plaatsen ." (Leven van C, v . L, bl . 54) .
3) Het kasteel Sonheuvel is naar het model van het Huis to Amerongen
geteekend . Daar woonde in die dagen Frederik van Reeds, terwijl Ds . Raesfeldius er predikant was .
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van dezen boeienden roman moeilijk voorstellen dat de auteur,
then hij hem schreef, niet oudez was dan vijf en twintig jaren . l)
Wenscht men het oordeel van een tijdgenoot to hooren, men
leze den volgenden brief van Van 's Gravenweert d .d .12 Juni 1833
Amice l
Niet slechts om u to bedanken voor uwe herhaalde lettergeschenken,
maar nog meer om u dank to weten voor het genoegen dat mij de
lezing van den Pleegzoon heeft verschaft, vat ik in dit oogenblik de
pen op . In de daad het gehele werk is hoogst onderhoudend geschreven : de intrigue is belangrijk, de karakters ten einde toe volgehouden en de kleur van den tijd, in de geestelijke woelingen
byzonder, voortreffelijk overgebragt ; misschien zoude hier en daar de
stijl eenigsins antlers kunnen zijn en is zeker de arrestatie van F . Hendrik
door Maurits een weinig to veel gewaagd, dock gij schrijft geene
geschiedenis, maar een roman, 2 ) en de vraag is voor den dichter of
romanschrijver niet, of de zaak wezenlijk bestaan heeft, maar veeleer
of zij, in aanmerking der karakiers en personen en tijden, bestaan
kon . Dit flu kon zij, en gij zijt dus to dien opzigte even zoo verantwoord, als Walter Scott, Mevr. de Geniis en anderen in hun historische romans . Ik houde het er voor, dat wij in deze snort van letterkunde nog niets oorspronkelijks bezaten, met uw werk gelijk staande,
en de proef hiervan is bij mij, die tegenwoordig ter mijner verstrooijing,
vele Fransche en Duitsche geschriften en romans van de voortreffelijkste nieuwe schrijvers lees, dat ik beide uwe delen met even veel
aandacht en belangstelling, elk in eenen adem heb kunnen uitlezen,
zonder to leurstelling of verveling . Dit was nu met andere soortgelijke
werken in onze taal, bij mij niet het geval geweest . Voor het overige
wensch ik u bedaarde wijsgeerigheid, want sommige uitdrukkingen
en karakterschilderingen zullen bij vele gekken, wier getal de meerderheid maakt, zoo Roomschgezinden als Remonstranten en zelfs
i)

Beets schrijft in zijn : „Mr . J . V. L . herdacht", bl . i6 : „verrassend is

het, dat hier zooveel rijkdom van kennis, zooveel bezadigd oordeel, en men

zou zeggen zooveel ondervinding worden ten toon gespreid, als men, immers
wat de laatste betreft, op dien leeftijd volstrekt niet zou durven verwachten,

indien men niet wist dat voor geesten als voor eenen Van Lennep ook lezen

doorleven is, en dat er eene menschenkennis is zoowel uit de tweede als
uit de eerste hand ."

2) J . v. L, zegt in het leven van zijn grootvader, bl . XI : „Ik heb dikwijls
wat geschiedenis in mijn romans gebracht, maar nimmer wat roman in mijn
geschiedenis ."
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Gereformeerden zeker tegenzin ontmoeten en tot verkeerde beoordeelingen aanleiding geven . Sed de minimis non carat praetor . 1) . . . .
Van meer dan eene zijde mocht de schrijver van „de Pleegzoon" ervaren dat zijn boek met instemming door het lezend
publiek was ontvangen ; zoo schreef hem Dr . Wap : ,, . . . . ik
moet u dank betuigen voor den aan Nederland geschonken
,,Pleegzoon", dien ik met veel genoegen heb leeren kennen,
ofschoon ik niet kan ontveinzen, dat het mij hier en daar voorkwam beter to zullen geweest zijn, wanneer oude grieven niet
zoodanig wierden opgehaald, als sours weft geval is . Intusschen
w. Scott heeft zich ook daarover weinig bekommerd, en wien
't ergert, hij legge 't boek ter zijde ." -- En Aart Veder, waar hij
hem dankt voor „uwen pleegzoon dien gij gedurende vijf jaren
in eene warme lezenaar gekoesterd hebt," voegt er later bij
„de heele wereld, d, i . de fashionable wereld, spreekt hier onop;
houdelijk van den Pleegzoon ; mijn exemplaar is nooit to huffs
thans is het bij Van Groningen, die onlangs met V . d . Hoop als
gekken bij mij zaten to schateren over uwe Messianen 2) op onze
1)
2)

Maar our kleinigheden bekommert zich de Praetor niet .

Messianen, aldus genoemd naar den eersten vervaardiger, zekeren student

Mes, waren verzen, waarvan de regels niet met gewone, maar met klank-

rijmen eindigden ; zij vielen in die dagen bij de jeugdige dichters zeer in
den smack . Van de Linde b .v, schrijft 30 Juli aan J. V. L ., na eene logeer-

partij to Woestduin : „Amicissime, Met een hart vervuld van blijdschap en

dankbaarheid en eene ziel vol blaauwe plekken en kneuzingen (wegens de

kastijding van Mevr . uwe wederhelft en Mej . uwe schoonzuster) ben ik gelukkig to Leyden aangekomen nog op denzelfden dag dat ik Woestduin

verlaten had . Ik zou u terstond de uitstorting mijner erkentenis in Messiaansche poezy hebben medegedeeld, dock helaas,
Hoe ik reken, hoe ik cijfer,

Niets op heel het aardrijk blijft er,

Niets is duurzaam, niets houdt stand ;

Niets bestendig, zeker-rentend,

't Al is wisslend, draaijend, wendend,
(Als bij tocht het licht der lamp) .

Waarom zou ik mij dan schamen
Dat mijn plan van Messianen
Aan mijn titer is mislukt,

En ik nu, met basterdrijmen,
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promotie gemaakt ; van daar gaat het naar Reesema, die mij
dagelijks vraagt of ik het reeds heb . Over het algemeen bevalt
de Roman ten hoogste ." - Van de Linde eindelijk schrijft : i lk
moet u nog mededeelen dat ik overal, waar ik de menschen wit
wijsmaken dat uw pleegzoon niet mooi is, razend tegen de lamp
loop ; bij Van der Palm, waar ik gister avond dezelfde meening
wilde voihouden, werd ik bijna door vader, moeder en twee
dochters de deur uitgezet . Gij zult mij toestemmen dat de menschen tegenwoordig een fameus slechten smack hebben ."
Uit dezen zelfden tijd dateert een karakteristieke brief van
Tollens, de eerste dien J . v . L . van hem ontving en waarin, zoo
at niet direkt over den „Pleegzoon", dan toch over V . L . als
dichter gesproken wordt. Misschien had deze laatste hem zijne
vertaling van Byron's „Lament of Tasso" gezonden, die in datzelfde jaar was uitgekomen . 1)
„lndien gij," schrijft hij ,,mijn veelgeachte Kunstbroeder! in plaats
van Advokaat, koopman waart, zoo zou het u in geenen deele kunnen
Voor Van Lennep moet verschijnen,
(Uit mijn dichtaar neergedrupt) .
Maar voor d'onbevangen dichter
(Nooit lafhartig letterzifter)
Heeft deez dichttrant ook haar schoon ;
Zij maakt nachtegaals van vinken,
En door zwellen, buigen, krimpen,
Rijmt en paart zij loon en vroom .
enz . enz ."
A . van der Hoop was een dichter, die verscheidene goede verzen gemaakt
heeft ; J . v . L. had hem den eersten voorzang van zijn „Strijd met Vlaanderen"
gewijd . - Van Groningen dichtte ook.
i) Tassoos weeklacht in den kerker van het krankzinnigenhuis to Ferrara ;
(met den tekst van Lord Byron), Amsterdam, Nayler en Co . - In 1833 kwam
ook V. L.'s vertaling van verscheidene gedichten van Burns uit ; de oorspronkelijke waren hem door Falck gezonden ; deze schreef 6 Nov . 1828 uit
Londen can D . J . v . L . : „Zoo uw zoon nog niet bekend wezen mogt met den
Schotschen poeet Burns, wil ik hem diens werken zenden . Hij zal er veel in
vinden dat hem wel zal aanstaan en apparent ook wel het een of ander
origineel metrum, waarvan thans niemand beter dan hij voor onze vaderlandsche dichtkunst parti j zoude kunnen trekken." - Brieven van Faick,
blz . 264 .
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verwonderen, dat ik u de goede ontvangst berigt van de belangrijke
stukken, die gij mij toegezonden hebt. Wij, mannen van de Beurs, zijn
gewoon den afzender de receptie to accuseren van papieren van waarde .
Het was mij zeer aangenaam een brief van uwe hand to ontvangen,
en daar ik den laatsten paragraaf van denzelven voor lets meer dan
voor een gewoon slotformulier moon to mogen houden, zoo verzeker
ik u, dat de daarin uitgedrukte gevoelens mij bijzonder welkom geweest zijn . Niet altijd (vergeef hot mij) heb ik gemeer~l dat gij zoodanige gevoelens ten mijnen aanzien koesterde ; maar ik geloof meer
en meer, dat ik u onregt gedaan heb . Althans, sedert ik u nader,
hoe oppervlakkig dan ook, heb leeren kennen, komt hot mij onwaarschijnelijk voor, dat gij immer lust zoudt gehad hebben, om aan hot
dunne loovertakje to knabbelen en to knagen, dat de fortuin (want
doze heeft ook in dichterlijke reputation de hand) aan mijne letterliefhebberijen heeft geschonken ; en ik geloof daarentegen dat zulks

alleen hot tandenwerk van een mijner poetische stadgenooten geweest
is, die, ondanks zijne nederige buigingen, den wrevel kwalijk verbergt,

waarmede hij mijn onschuldig handjevol kunsteer aangluipt, en die
er to boozer om is, naarmate hij overtuigd moot zijn, dat zijne mislukte kunstgrepen, even als zijne kennelijke zelfverheffing, mij nooit
lets meer dan een glimlach hebben gekost.
Doze openhartige bekentenis heb ik u vooraf moeten doen, en ik
verklaar u, daarna, met dezelfde opregtheid, dat ik, naar aanleiding
van hot slot uwes briefs, u met alle hartelijkheid de kunstbroederlijke
hand toereike .
Het zal mij regt verheugen, indien ik flu en dan lets naders van u
verneem, gelijk hot mij verheugen zal uwen room zich meer en meer
to zien vestigen en uitbreiden . Het mag mij niet van hot hart, iemand

we! verdiend de lof ook zijn moge,
maar ik wit u niet verzwijgen, dat uwe poezy mij to meerder bevalt,
in hot aangezigt to prijzen, hoe

naarmate zij minder ontsierd wordt door zinledige uitroepen, brommenden wildzang, hardkleurigen opschik en alto andere snort van
~boelinnenblanketselk
lk zou hier nog een en antler kunnen bijvoegen, maar ik wit lets
voor hot vervolg sparen, in de hoop dat onze correspondentie niet
net doze eerste proeve zal afgesloten zijn . Verheug mij eerlang door
de vervulling flier hoop, en geloof flat ik met ganscher harte bon
Uw hoogachtende kunstvriend
Rotterdam, 3 July 1833 .
1)

H . Tollens Cz . 1)

Eens, flat in Juni 1838 de Leidsche Maatschappij to Lisse vergaderde,
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Den 12den April hadden J . v . L. en zijne vrouw de droefheid
gehad hun zoontje Willem Anne, hun 20 Sept . 1831 geschonken,
to verliezen . Het kindje was altijd teer geweest, dock stierf nog
zeer onverwacht . Zijn kleine oom en naamgenoot, die slechts
eene week ouder was dan hij, Willem, een zoon van D . J . v . L .,
stierf twee maanden na hem en werd to Heemstede begraven .
Het was op dit sterven dat J, v . L . het aandoenlijke en nog bij
velen bekende gedichtje ,,Kardoes" maakte, dat aldus aanvangt
Zeg, waarom schreit gij, lieve knaap ?
Wat onrust houdt u uit den slaap ?

Die toon van wee, die toon van smart,
Dringt pijnlijk door in 't vaderhart . 1 )

Een jaar na het overlijden van Willem Anne, werden zijn
ouders verblijd door de geboorte van een vijfden zoon, wien
dezelfde naam Willem geschonken werd . J . v . L, gaf van die
geboorte aan Willem Veder, toen predikant to Heilo, den 14den Mei
1834, op de volgende wijze kennis
krabbelde J . v . L, eenige dichtregels op een papier, en gaf het daarna aan
R H, van Someren, die er eenige regels onder schreef en het aan Tollens

doorschoof, om het to eindigen . Het „ex tempore" door de drie heeren vervaardigd, luidde als volgt : (Hs . Familie-archief) .

De bloem van Neerlands letterhelden
Verzamelt zich op nieuw to Lis .

Nu zal men eerstlijk gaan vermelden
Wie in het jaar gestorven is :

En dan zal 't aan den blijden disch
De baarzen en den rijnwijn gelden .

J . v . L.

Dit is voorwaar het beste deel

Van 't feest dat wij op heden vieren ;

't Is grootsch der Dooden zuil to sieren,
Maar ook de maag, de maag eischt veel.
Moog' spoedig dus het einde nadren
Dat ons ter maaltijd zal vergadren!

R. H. v. S~

Goddank! dat heerlijk uur snelt aan,
Althans 't vergaadren is gedaan ;
Moog ieder onzer flu bij 't eten

I)

't Gehoorde voor altoos vergeten !

Poet. Werken, VII, blz . i 5 5 .

T.
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Waarde Vrint, soo als er geen syn,
U groet van Lennep, het puick der poeeten,
En laet u uyt naeme syns vrouken weten,
Dat dese is bevallen van een knechtken fijn .
Sy had liever gehad een dochterken uytgelesen,
Maer men heeft het niet in syne keus .
Met wat men krijgt past het tevreden to wesen,
Vooral met zoo'n jongen als een reus .
Klokke half zes is by komen kijken,
Zes jaren precies na zijn broer Christiaen,
Die ook op 14 Mei geboren werd saen, 1)
Schoon dese meer op Maurits mag gelijken .
Seer voorspoedig is de verlossing geschied ;
Hope met uw liefste het even goet sal gedyen,
Ware het antlers, 't ware my groot verdriet ;
Doch een beetje pijn moet men altoos lijen,
Gelyk in de Schriftuer beweesen wordt claer,
Genesis III, vs 16 kunt gy 't lesen .
Maec daer over eens een predicatie openbaer,
't Sal uwe ghemeynte voordeelig wesen .
Tijt om veel to schrijven en heb ik niet meer,
Dies ik er uytscheyde voor dese keer .
Wees soo goet eens een letterke to schrijven
Aen hem die al syn leven sal blyven
Uw vriend
J . V. Lennep.
Toen de jonggeborene een paar weken oud was, maakte J . v . L .,
in gezelschap van zijn zwager H . van Lennep en een paar
vrienden, een pleizierreisje paar Londen . Het was de eerste maal
dat hij Engeland bezocht en het is aardig in de brieven aan
zijn vrouw den indruk to lezen dien de wereldstad op hem
maakte . Een gedeelte uit die brieven last ik hier volgen :
Londen 27 Mei 1834 . . . . Wy hadden nu vijf 1 /~ uur gewandeld,
zonder echter zeer moe to zijn, daar de trottoirs, alle van platten,
blaauwen steep, het den voetganger zeer gemakkelijk maken . Na een
tamelijk diner, 2) namen wy twee cabs, zoogenaamde forgonnen, waar
1)
2)

Saen = schielijk, spoedig .
Aan J. ter Gouw schreef J, v . L, 9 Nov, i866 : „Zelfs in 1834 kreeg
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de koetsier naast zit, en die hier overal staan, en reden daarmede
naar Regents Park . Tot nog toe had ik Londen gevonden zooals ik
het my had voorgesteld ; dock nu waren wy elk, als 't ware beduusd
van het grootsche der straten die wy doorgingen ; verbeeld u, of
Never verbeeld u niet, want men kan het zich niet verbeelden, geheele straten, niet als paleizen, maar als tempels gebouwd, onder een
lijst, met kolommen en vooruitspringende gaanderijen, coliseums,
parthenons, enz. enz . uren lengte, met heerlijke tuinen en terrassen .
Wy waren verrukt . . . . Gisteren avond zat ik in Covent Garden in
de bak - een taaie zit van half zeven tot half twee ; men gaf er
King Lear, vervolgens een kluchtspel en daarna een ballet van Cendrillon -- genoeg voor mijn geld f 2 .20 . Het treurspel werd goed gespeeld ; de kleinste rollen werden met studie vervuld en nimmer zag
ik zoo natuurlijk spel noch zoo goed gekende rollen . . . . het ballet
verveelde my ; ik heb ze tienmaal beter gezien to Amsterdam : de
danseuses zijn hier even leelijk als by ons, ofschoon er een 60 meer
zijn, de oudjes voorop als by ons. De decoraties zijn beneden alle
kritiek ; alleen frappeerde my de danszaal in 't ballet : we! 1000 waslichten, eene hoogte als die van de zaal op 't paleis met gaanderijen
waarin degelijke kroonen hangen . . . . verblindend prachtig en rijk,
dock op den keper beschouwd, vol fouten tegen de perspectief . Hadden zy iemand als Pfeiffer hier, wat was er dan eene partij to trekken
van hunne middelen . - Ik zag veel mooie vrouwen van distinctie :
hoe zy het 7 uren zoo zittend uithouden, begrijp ik niet . En dan
klaagt men by ons over 't lage duren van 't spectakel !
Wat Londen zoo vrolijk en levendig maakt, zijn de menigte van
rijtuigen van alle snort die zich gedurig kruisen . leder 10 tellens rijdt
er een omnibus voorby, een beschilderd en beschreven rijtuig, waarin
15 personen zitten kunnen als in een schuit en waarin men kan
lnstappen waar men wil en desnoods een half uur meerijden voor de
men to Londen in de zoogenaamde ftublic-houses of „deftige" eethuizen geen
vork, dan hier en daar een tweetandige en aten ook de voornaamste lieden
nooit anders dan met het mes, ,,Je ne sail pas," zei een Franschman van
een Eng . Minister, „quel inerite le roi d'Angleterre a pu trouver daps un
homme qui mange des petits pois aver un couteau ." Ook nog heden houden
de meeste Engelschen bij 't eten het mes in de rechterhand en bezigen de
vork maar om bij to schuiven ." - En later, 6 Juni 1867 : „Wanneer ik
bedenk dat ik in 1834 to Londen, waar 't zoo duur heet, in Leaden Hallstreet een wel niet fijn, maar toch zeer smakelijk en voedzaam middagmaal
heb gedaan voor ac/It stuivers, dan mask ik daaruit op, dat men in de
17de eeuw hier to lande voor 5 112 st . een ordentelijk maal kon bekomen ."
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geringe nom van 6 st . . . . De kleeding der meeste menschen is hier
net als by ons ; dock wat allervreemdst is, is dat de meeste dames
met boaas en pelisses loopen alsof het winter ware . De koetsiers en
lakeien zijn zeer net gekleed, meest met zijden broeken en witte kousen
en de lakeien achter op de koets dragen groote stokken in de hand .
De Leden van 't Parlement hebben een stokdrager in de koets,'t geen
een punt van etiquette is, waar zy bijzonder op gesteld zijn .
Koffyhuizen zijn hier niet ; wel dingen die koffyhuizen heeten, waar
de Engelschen komen rooken en whiskey drinken tot zy in slaap
vallen, zonder een woord to spreken . . . . Chinaasappelen zijn hier
zeer lekker en voor 1 st . to koop . . . .

Londen 30 Mel .

Verleden avond gingen wy naar de Ital . opera en

namen bakloodjes . De bak was echter vol, zoodat wy een loge
moesten nemen . Allen was highly gratifying, en zoude volmaakt zijn

geweest, indien men hier v . Hamme en Pfeiffer bezat ; want de mise

en scene is

hier zoo goed niet als by ons en de decoraties zijn beter

by Jan Gras dan hier op de Opera . . . . Wy beklaagden onze guinje
niet, vooral toen wy hoorden dat Van Loon, 1 ) schoon in de bak,
duurder had gezeten dan wy . Deze namelijk had een Engelsch heer
mast zich die hem alles uitlegde en al de nobility liet kennen . Van
Loon zeide hem dat het toch aangenaam was zoo alleen met fatsoenlijke lieden in den schouwburg to zitten ; dock to huffs komende,
miste by zijn goudbeurs, die hem door eene der fatsoenlijke dames,
welke achter hem zat, was ontronseld geworden . . . . Woensdag morgen ging ik met P . Crommelin naar

't alien office

om permis de sejour

to krijgen en vonden to twaalf ure onze andere vrienden voor het
Paleis waar eene parade geweest was, gecommandeerd door Wellington en door den Koning, die jarig was, geInspecteerd . Te half
twee stonden wy in Hanover Square en zagen Talleyrand (een ouden
lammen Franschman met hangwangen) in zijn koets stappen om
naar de audientie to gaan, gelijk ook zijn nicht, de Hertogin van
Dino, prachtig opgeschikt . In St. Jamesstreet zagen wy eene file van
ongeveer 2000 rijtuigen, bevattende heeren en dames, meest alle zoo
schoon als engelen in de prachtigste gewaden die men bedenken kan,
met livreien stiff van gouda de Princes Victoria 2 ) en hare moeder,
met 5 gouden knechts achterop, equipagies om to stelen, paarden,
waarby die van Van Loon knollen zijn, in een woord wederom een
-allesovertreffend schouwspel, en ditmaal voor niets . . . . Gisteren to
i) Zijn oom, Jhr . W, van Loon, mijn grootvader van moederszijde.

2) De latere Koningin . Destijds regeerde Willem IV .
I.

14
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9 ure namen wy plaats in een open landau met vier schoone paarden
en twee postillons en verlieten die stall, waar elk stalletje een huffs,
elke kraam een paleis en elke winkel een tempel is, om naar de
Epsom races to gaan . De weg was goed bevochtigd en de toevloed
van aanschouwers groot . Langs heerlijke wegen bereikten wy te'/ ~ 12
onze bestemming en ontspanden het rijtuig op een heuvel, van waar
wy een verrukkelijk uitzicht hadden over het renperk . Hier waren,
naar gissing, we! 100 .000 menschen, 50 .000 paarden en 10 .000 rijtuigen
byeen - net als by ons op Hartjesdag ! ! ! WY hadden proviand merle
en schoon het vier uren was eer de wedloopen begonnen, verveelden
wy ons geen oogenblik. Van de wedloopen zelve zal ik u niets
zeggen : die duurden eenige seconden, dock waren min belangrijk
voor ons, die de eigenaren niet kenden en wien het onverschillig
was of Mr . Batson, dan wel de Hertog van Cleveland won . Doch
nimmer zag ik zulk een foule als in 't terugrijden . leder oogenblik zat
ons rijtuig vast : er was een gejuich, gehaak, gestoot, gesnor, gerij,
een leven als een oordeei, dock geen de minste zweem van gevaar
nosh rusie : alles vrolijkheid, niettegenstaande de meeste heeren wel
bezorgd waren . Nu waren wy voor, dan achter : de rijtuigen reden
in en door elkaar : paardenkoppen lagen tusschen de bevallige gezichtjes van dames die voor hen reden ; slagerskarren, niet met flood,
maar met levend vleesch gevuld, zaten vastgehaakt in elegante equipagies met hertogelijke kroonen ; heeren en dames to paard stoven
door alles heen : en alles zag er even bepoeierd uit van de stof . Op
de plaats waar wy water gaven, stoven ons 280 rijtuigen voorby in

20 minuten tijds . . . . Ziedaar ons Londensche leventje . Very merry
indeed, niet waar ? 't Is om van to beven ! . . . .
Dlngsdag 3 Juny. Zondag morgen to 7 ure trokken de andere
Heeren naar Windsor, alwaar ik hen niet vergezelde, nademaal ik
ten eten verzocht was door Sir James Gardiner, Baronet en oud Lid
van I Parlement, een snort van poeet en, wat beter is, een accomplished gentleman, die met Lord Byron dikwijls whist gespeeld heeft .
Daar by geruineerd is, schoon altijd nog een 2000 pond St . inkomen
overhebbende, gaat by met zijne kinderen op 't vaste land woven,
, t zij in 's Hage, 't zij to Mannheim : daaromtrent is by nog ongedecideerd . . . . Te zes ure kwam ik aan zijn club, waar ik met hem en nog
een stuk van een poeet at en dronk tot 10 ure . Toen gingen zy whist
spelen, dock flat mocht ik niet mededoen : strangers are admitted to
the diningroom, but not to the gaming . Ik mareheerde dus af . 1 ) . . .
i) Deze wijze van handelen tegenover een gast, dien men uitgenoodigd
heeft, teekent niet precies den „accomplished gentleman" .
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De verdere uitstapjes naar Greenwich, Richmond en Leamington ga ik stilzwijgend voorbij ; zeer voldaan keerden de reizigers
in de tweede week van Juni naar hunne haardsteden terug . In
Londen had J . v . L . Van de Linde opgezocht en hem bij zich
to ontbijten gevraagd, welke invitatie door zijn vriend in een
vermakelijken brief op rijm was aangenomen, die aldus eindigt
Ik zal morgen met pleizier van je uitnoodiging profiteeren
En tegen negen ure aan je Hotel komen om met je to dejeuneeren ;
En zoo je somtijds nog mogt veranderen van plan,
Geef er me dan liefst overmorgen pas kennis van ;
En als je bij toeval een post mogt vinden van rentenier of kantoorbediende of opvolger van de Kroon,
Dank dan aan je opregten vriend GO van de Linde Janszoon .
Dezen laatste ging hat toen nog niet naar den vleesche ; hij
klaagt bitter in de brieven van dien tijd dat hij is „reduit a la
derniere extremite" ; dock gelukkig had hij nogal eene „Micawbernatuur"'), die niet slechts hat lead spoedig vergat, wanneer er
maar een lichtstraal van hoop op betere tijden to zien was, maar
zelfs onder hat lead nog grappen wist to maken ; zijne klachten
waren ook dikwijls overdreven . Toch blijft hat waar dat hij eenn
moeilijk eerste jaar in Londen doormaakte ; in Maart 1835 kreeg;
hij de school, waarvan ik vroeger sprak .
In hat begin van 1834 was voor J . v . L . sprake geweest vary
een professoraat to Utrecht, naar aanleiding waarvan Prof . van
Heusde hem hat volgende geschreven had :
Wel Edel Geboren Heer!
Net is mij tot nu toe niet, dan tar loops, mogen gebeuren, kennis
met UEd . t o maken ; maar ik heb Uwe schriften, die zoo algemeene
toejuiching verworven hebben, met bijzonder genoegen gelezen, en
niets zoude mij dus aangenamer zijn, dan U wel to mogen zien, en
in nadere betrekking met U to komen ; to maar, daar mijn oude
vriendschap met Uwen voortreffelijken Vader mij naar den omgang
met zijnen waardigen Zoon van zelfs doet verlangen . Maar of daartoe
de vacature in mijn Fac . aanleiding zal geven, is nog geheel onzeker ;
de Curatoren hebben hat houden der collegian aan den Heer V, opgedragen, en hat stelsel van bezuiniging brengt hat merle, dat men daarin
1)

Wilkins Micawber, uit „David Copperfield" .
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berust . 1k kan echter niet denken, dat of Curatoren of de Min . het
belang onzer Acad . en der wetenschappen door zulke bedenkingen
zoo geheel over het hoofd zouden zien : en hoe moeijelijk het voor
mij is, uit mij zelve hieromtrent ten nadeele van mijnen ambtgenoot
iets to does, zal ik mij echter niet onttrekken om, des wege gevraagd,
openhartig to antwoorden . 1k heb reeds van velen die in functie zijn
en ook van U hooren spreken . Wees verzekerd, dat ik van alle
voorkomende gelegenheden gebruik zal makes, om misvattingen, ten
aanzien van Uwe intentie weg to semen .
Met zeer bijzondere hoogachting heb ik de eer mij to noemen,
WelEdelGeb . Heer
Uwen dienstwilligen dienaar
Utrecht, 20 Jan . 1834 .
Ph W. van Heusde .
Aart Veder schrijft 3 Maart over dezelfde zaak
. . . . Dat men u professor to Utrecht in plaats van Adam 1 ) hebben
wil, verwonderde mij niets : dat is het gekste en makkelijkste postje
in de wereld, dat professoraat in Holl . taal en welsprekenheid ; als
ik ooit Minister van Financier word, das zal het mijne eerste bezuiniging zijn . . . . Zoo eer postje in de welsprekenheid zou mij ook
beter bevallen das mijn praktijk : niet dat ik er in het minste voor
deugen zoude, mais cela ne prouve rien . Men denke hier aan den
kunstkeurigen Siegenbeek, den bevalligen Van Kampen en den zaligen
Adam . Zooveel is zeker dat, moet er eer diergelijke post aan onze
Academies bestaan, er tegenwoordig niemand in het geheele land
kan verkozen worden, over wiens benoeming men in het algemeen
zoo tevreden zou wezen, als over de uwe : maar voor uw eigen
letterkundig karakter geloof ik dat die betrekking niet verkieslijk zou
wezen : uwe Muze is to veel gewoon zich in de vrije lucht to bewegen
en heeft daar, mijns inziens, behoefte toe . A propos, zoudt gij gaatitate
qua de Messianen invoeren ?
Voor professor was J . v . L . echter niet in de wieg gelegd ;
dat bleek eenige jaren later ook to Amsterdam, waarover nader .
Thans nog enkele uittreksels uit brieven van dies tijd
Dr . Wap, Breda, 20 Maart 1834 : Met genoegen heb ik de herleving uwer Muse opgemerkt in de aangekondigde „Sappho" . lk stel
veel belang in die Grieksche Dame en heb haar oak nog eens bij
Adam Simons, hoogleeraar in de Ned . Taal en Vad. Geschiedenis ; hij
overleed 5 Jan . 1834 .
1)
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den kop gehad . Kan 1k het stuk niet to lezen krijgen ? . . , Meld mij
eons hoe gij 't hebt ; uwe laatste letteren wares zoo vol wrevelmoed ;
ik bid u, bij eigen ondervinding, ga dien to keer, of gij bezwijkt er
onder . We! is waar de Dichter heeft veel to lijden en to lijden zoo
als niemand lijdt, -- maar hij bezit ook veerkracht tot verheffing van
den geest ; wend die kracht steeds aan, en gij zult voor u zelven
gelukkig, voor het Vaderland roem en eer zijn . Indies gij mijne !evensgeschiedenis kendet, gij zoudt nooit klagen ; biddend opzien geeft
balsem in elke wond . . . .
Aart Veder, Rotterdam, 29 Maart 1834 : Zeg eens Van Lennep, is
Mevrouw niet boos dat gij de Actricetjes op het tooneel geleid hebt ? 1 )
Apropos, blijf je nog al nederig? -- Ik gaf we! honderd gulden, dat
ik bij dien opgewonden boel tegenwoordig geweest ware, schoon ik
mij verbeelde de loop der geschiedenis wel meer of min to begrijpen
het gordijn valt, hei, hou, ha, Van Lennep, hei, ho, Van Bree ! ! !
tom, tom, tom, Van Lennep ! ! Van Lennep ! ! ! ! Van Bree ! ! De Heeren
cedeeren en verschijnen in de commissarisloge . Bravo, bravo, Van
Lennep, Van Bree, bravo! - Maar flu kunnen de dilettantes van de
galerijen, die boven de Comm .-loge zijn, de kunstenaars niet zien .
Neen, op 't tooneel, op 't tooneel, Juifrouw Stoet, Juifrouw Bia, Van
Lennep, op 't tooneel, op et tooneel! - Zoo, zoo, bravo, bravo,
Van Lennep, Van Bree, enz . enz . enz , . . Als het maar half waar is wat
men zegt, das moet de Sappho eene heerlijke representatie opleveren,
lvaarvan ik mij in persoon hoop to komen overtuigen . . . . Nu in
Amsterdam geweest to zijn, zonder de Tiende Muze gezien to hebben,
dat is to Rome to zijn geweest zonder den pans to hebben gezien . . . .
Den 3den Januari 1835 had J . v . L . het verdriet zijn schoonvader to verliezen, den waardigen Baron Roell ; hij was den
vorigen avond door een flauwte overvallen, later nog bij kennis
geweest en den volgenden dag zacht ontslapen op 67-jarigen
leeftijd, na een roemrijk en welbesteed !even . Willem Veder, die
J . V . L . met dit overlijden condoleert, schrijft in dienzelfden brief
Hebt gij Jose, een Spaansch verhaal, gelezen ? De schrijver is Beets,
dezelfde wiens extempore op Bilderdijk u bekend is . Hoe bevalt u dit
verhaal ? -- Ik breng u mijn dank toe voor uw nieuwen Bundel 2),
dien ik met het grootste genoegen doorgelezen heb . Ik verlang echter
met geheel ons Vaderland, naar jets oorspronkelijks van u . De jonge
1)
2)

Bij de opvoering van de „Sappho" .
Vertalingen en navolgingen in Poezy, Amst . P . Meyer Warnars .
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Hasebroek heeft 14 dagen bij mij gelogeerd'} . Hij heeft voor mij
gepreekt en uitmuntend ! Maar aangezien de Synode bepaald heeft,
dat de candidates slechts des Namiddags prediken mogten, heeft hij
mij niet veel hulp kunnen toebrengen . . . .
Aart Veder, Rotterdam 5 Januari 1835 . . . . !k kan eenigszins nagaan,
hoezeer u het verlies van uw schoonvader treffen moet, daar ik weet
hoe veel achting en eerbied gij den overledene toedroegt ; slechts een
paar reizen heb ik zelf hem ontmoet, maar die lieve eenvoudigheid
van manieren en dat eerlijke voorkomen, waardoor hij, weleer de
groote staatsman, zich onderscheidde, hebben niettemin eenen indruk
op mij gemaakt, welken ik mij lang zal herinneren . . . .
J. V . L, aan W. Veder, Amst . 30 Jan . 1835 . . . . Siegenbeek is to
Amsterdam en lastiger en drukker das ooit . Gisteren avond kwam by
op 't Instituut aan en vie! midden in eene gewichtige deliberatie met
to vertellen hoe by gerekend had to gaan met de diligence van . . . .
enz . Vervolgens kon niemand meer aan 't woord komen, daar by
ieder in de reden vie! ; de hemel beware my voor zijn bezoek .
Zoo gy nog naar de Munt wilt gaan, by uw bezoek to Amsterdam,
raad eens wie u daarin zal kunnen introduceeren ? Prof . D . J . van Lennep,
die Maandag geballoteerd wordt !
Aart Veder, 1 Juni 1835 . . . . Er is in uwe laatste brieven een trek
van opgeruimdheid, van gezondheid van ziel en ligchaam, welke mij
en Willem veel vermaak deden . Die rustige en huislijke tevredenheid
met uzelven en de uwen moet u zonder twijfe! het harte meer goed
does das die gejaagde toestand, waarin gij u voor twee jaren op
Woestduin bevondt. Volgens uwe beschrijving kan ik mij uwe studeerkamer en het gezigt van daar op de Manpadsbrug en den straatweg
zeer goed voorstellen . . . . Hasebroek, dies gij welligt uit eenige versjes
in den Muzen-Almanak kennen zult, is op zijn proponents-examen
gedropen . Het spijt mij zeer van H ., die zeer veel aanleg bezit, en
we! niet veel van de theologie wilt, maar er toch evenveel van zou
verteld hebben als de overigen . . . . lk zal buiten op dezen brief schrijven „processtukken", das behoef ik, daar deze per diligence mogen
medegenomen worden, u geenen steep to zenden . Ik kan u dat expedient
in soortgelijke gevallen we! aanraden . . . .
G. van de Lcnde, Juni 1835 . . . . The greater number of the parents
take me for a German who took his degree at Leyden and spent a
considerable time at Paris, where one of the royal princes' education
was partly committed to his care . The chief reason of their satisfaction
and of the marks of approbation they show me, is the alteration
i } Te Heilo .
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which it has been my first business to introduce with regard to the
way of punishing and rewarding . The cane, which my predecessor
used most terribly, to the young gentlemen's great annoyance, has
been removed from the first moment I entered the school, and a way
of punishing by bad marks substituted . Six prizes besides have been
promised to those who can show the greatest number of good marks
at the close of the academical year ; this circumstance being mentioned,
one need not be a Siegenbeek to perceive that there are good marks
as well as bad ones. The parents, generally speaking, are uncommonly
pleased with this mild and enlightened system, and almost daily some
of them call on purpose to tell me so . . . . Some parents however
are not at all pleased with the alteration ; a few days ago a mother
came to me to ask how it was, that her son's welfare was no longer
attended to ; repeatedly these last weeks she had been examining his
back, and always found it in a good and healthy state, bearing no
other colours than those with which nature had endued it, whereas
formerly it was splendid to see all the colours of the rainbow daily
displayed on that part of her darling's body, which was more
particularly the object of Mr . Duke's paternal flagellations . This was
a mark of neglect which she could not bear, and the good woman
assured me that if I did not send her son home pretty soon with a
many-coloured coat (though not the one Joseph got from his father)
she would entrust his education to a better-caning master ! . . . .
J. V . L . aan W . Veder, Amst . 29 Januari 1836 . . . . Siegenbeek heeft
in het Instituut over Oldenbarneveldt gelezen en niets nieuws verteld .
Summa summarum, het was borrelpraat ! . . . ." En naar aanleiding van
de afgescheidenen : „Het gekste vind ik dat V. Hogendorp, die in
zijn ziel Schoitiaan is, als Substituut van den Procureur Generaal
rondgaande brieven moet afzenden om de Scholtianen to vervolgen . . . .
Dwaasheid triplex ! Weet het Gouvernement dan niet dat geestdrijverij
niet gevaarlijk is dan in de eerste generatie, want dan ontstaat zy
meer uit opgewonden gevoel en verbeelding en men laat zich voor zijn
geloof doodslaan . In het 2de gesiacht blijft alleen de koude vorm over
en het hart heeft er weinig meer merle to doen . In het 3de geslacht
begint men zelfs de vormen to negligeeren ; de proselietenmakerij is
uit en men komt van lieverlede meer tot het algemeen gevoelen terug . . . .
Aart Veder, Rotterdam 8 Mei 1836. . . . Ik heb mij perfect to
Amsterdam op het muzykfeest geamuseerd . . . . Op de terugreis komt
de diligence to Leyden bij Smits . „Zoo ik mij niet vergis, heb ik het
genoegen den Hr . Beets to zien ?" - „Ja Mijnheer, en zoo ik het wel
heb, ga ik naar u toe ."
„Dat hebt gij zeker niet wel, want ik ver-
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wacht eenen Heer Beets, die eerst Dingsdag van Leyden gaat ."
Summa summarum, hij was die hij was en moest dien middag volgens
invitatie to Leyden ontvangen, met mij bij Bogaers e ten . lk vond veel
werk to huis en Beets nam mijne uitnoodiging, hem voornaamlijk in
mijne kwaliteit van Secretaris geschreven, in dien geest op, dat hij
niet voor dien nacht na de lezing, maar voor eenige dagen begreep
bij mij to moeten logeeren . Hij is tot Vrijdag gebleven, dock ik moest
hem 's morgens reeds to negen ure uitzenden, liet hem dan bij vrienden
die ons verzocht hadden, alleen dineren, om wat tijd voor mijn werk to
vinden en was dan wederom des avonds met hem . Hij is mij zeergoed
bevallen en sprak mij met veel zalving van een zeer aangenaam bezoek,
dat hij u to Amsterdam gebragt had . . . . Hasebroek heeft voorl . Woensdag zijn proponentsexamen gedaan . Het doet mij refit veel vermaak .
G . v. d. Linde, Londen 28 Oct. 1836 . . . . 1k heb in den laatsten tijd
vele bezwaren gehad : ziekten in de school, onderscheidene bankroeten,
een dronken huishoudster, pecunieele moeilijkheden, mislukte pogingen
tot het aanschaffen van een grooter huis, dito dito van een huisvrouw,
brieven van mijn Leydsche vrienden de crediteuren, een ondermeester
met een houten been, dien ik genomen had om in 't eten uit to
zuinigen, dock die meer vreet dan iemand die drie beenen heeft, daar
het flu van achteren blijkt dat hij in zijn jeugd twee minnen heeft
doodgezogen, hetgeen op een slinksche manier in zijn testimonia
verzwegen was, een dansmeester, die de jongens gaten in den zolder
leert springen, een teekenmeester die realistische paarden, honden,
koeijen, enz . teekent, zoodat de moeders de teekeningen terugzenden
omdat de meester niet meer egards voor n the sex" betoont, een schermmeester die al de jongens tot copyen van den ondermeester dreigt to
maken en duizend andere kleine bezwaren, die ik gaarne wenschte
op to tellen, dock ik gevoel er geen lust toe en waaronder mijn
gedwongen contributie aan het Zendeling- en Bijbelgenootschap en
de flood van Malibran geen geringe plaats bekleeden Toen ik deze
betooverende zangeres voor 't eerst zag, dacht ik op mijn woord flat
het L ., mijn oude ,,flamme" uit Leyden was en viol met mijn hoofd
tegen de opening van een bazuin aan, die in voile werking was, waardoor een hiaat in de passage ontstond en de trompetter nit het orchest
gegooid en eervol ontslagen werd . Nimmer heb ik zulk een treffende
gelijkenis gezien . . . .
Hasebroek, wiens kennis J, v . L, in de pastorie to Heilo bij
zijn vriend Veder gemaakt had en die hem eenigen tijd daarna
een exemplaar van zijn eersten dichtbundel gezonden had, schreef
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hem 10 Nov. 1836 om hem de beschrijving van zijne bevestiging
in diezelfde gemeente, welke Veder voor Loenen verwisseld had,
to geven . Van der Palm was daarbij tegenwoordig geweest en
had aan de handoplegging deelgenomen .
„Ik zou er tegen opzien", zoo eindigt hij, ,,'t laatste gedeelte van
uw brief to beandwoorden (waarvan to zwijgen meer dan verwaand

zou wezen) indien niet geheel het Vaderland met mij daarop zijne
tegenwerping gereed had . Waarlijk mijn klein boeksken u toegezondeil,
had zulke lofspraak noch uitgelokt, nosh v erdiend . l k bid u van mijn
weinigjen verstand niet zoo gering to denken, of het is ruim voldoende
om mij, nu en altijd den afstand to doen beseffen die er bestond,
bestaan blijft en altijd bestaan zal tusschen den Richter der Nederlandsche Legenden en zijnen nederigen bewonderaar J . P . H .

Aart Veder, Rotterdam 7 Dec . 1836 . . . . Met uwe Roos ben ik
druk bezig ; ik ben voornemens het book twee malen to lezen en u
door het overzenden mijner critiek het bewijs to geven dat ik met
aandacht gelezen heb . Zooveel wil ik u wel dadelijk doen weten dat
ik -- v, d . Palm misschien alleen uitgezonderd - niet weten zoude
waar ik Hollandsch prosa zoeken moest dat, wat de taal betreft, zich

met meer genoegen lezen laat ." En jets later, 20 Febr. 1837 : „Uwe
Roos fait fureur."
Uit dezen laatsten brief heeft de lezer, zelfs al is hij geen

Siegenbeek, gelijk Van de Linde zou zeggen, kunnen opmaken dat

de Roos van Dekama kort geleden was uitgekomen ') en ik kan

er bijvoegen, evenals de Pleegzoon, ja nog meer dan deze, met
groote ingenomenheid door het Nederlandsch publiek was ontvangen . Had de auteur in zijn eersten roman gebeurtenissen uit
de aanvangsjaren der 17de eeuw beschreven, hier verplaatst hij
ons in het midden der veertiende, tijdens de regeering van den
ridderlijken, maar eigenzinnigen en doldriftigen Willem IV van
i) De Roos van Dekama, 2 deelen, Amst. P . Meyer Warnars, 1836 . - In
het volgende jaar verschenen twee Duitsche vertalingen van den roman, van
Hergt, to Aken, en van Moseler, to Hamm uitgegeven . Eene Fransche vertaling van Dufauconpret en Dubourcq zag in 1841 to Farijs het licht, eene
nieuwe van Wocquier en D . J . C van Lennep, bij Hachette in 1859 . Ook in
het Engelsch verscheen de roman, door Frank Woodley vertaald, in i 847 . --De Veerman aan de Lek, het aardige lied door Daamke, den hansworst
gezongen, (uitgave van Sythoff 1882, bl . 320) werd door Heyne in 1836 voor
de piano op muziek gezet .
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Henegouwen, en schildert op schoone en aangrijpende wijze liens
jammerlijken tocht naar Friesland, waar de ongelukkige graaf met
zoovele zijner edelen in 1345 sen droeven flood vond . Wat ik
bij de bespreking van den Pleegzoon zeide, kan ik hier herhalen :
eene uitvoerige uiteenzetting van de Roos van Dekama behoef
ik niet to geven, immers de roman is nog niet vergeten en de
lotgevallen der bevallige Madzy, zoowel als van de velen die
zich om haar als de heldin groepeeren, Deodaat en Reinout van
Verona, Aylva en Seerp van Adeelen, Oraaf Willem en Jan van
Arkel, Vader Syard en den abt van Sint Odulf, Barbanera den
kokeler en Daamke den hansworst, zullen zeker nog lang vele
jeugdige en ook oudere lezers blijven boeien . - De kennis van
Friesland, op de voetreis met Van Hogendorp in 1823 opgedaan,
was den schrijver zeer dienstig -- die refs werd in de voorrede van den roman gememoreerd -- en kort voor het verschijnen
van het boek bezocht hij die provincie nogmaals, bij welke
gelegenheid de geleerde oudheidkenner Dr . Halbertsma hem tot
gids diende .
In den eersten jaargang van „de Oils"') verscheen eene zeer
goed geschrevene recensie van de Roos van Dekama van de
hand van Bakhuizen van den Brink, onder de letters V . S ., die
later herdrukt werd in zijne Studien en Schetsen . 2 ) Na to hebben
opgemerkt flat de stem des publieks zich reeds luide, krachtig
en algemeen ten gunste van den roman had uitgesproken en
alle aanprijzing derhalve overtollig was, en ieder die het boek
nog niet had gelezen, ten sterkste to hebben aangeraden flit ten
spoedigste to doen, gaat hij over tot hetgeen, naar zijn meening,
in het werk to laken was . Hij misprijst vooral de keuze van
het tijdvak : ,,Waarom zoeken wij het ridderlijke in onze geschiedenis? Ons Vaderland moge al geen Riddertijden gemist hebben,
bet heeft er alle herinnering van verloren ; en de Watergeus op
de Zuiderzee, de wereldontdekker op den Oceaan, de burgerlijke
Staatsman, die Europa's vrede of oorlog in den zak draagt, vindt
meer nationals belangstelling flan de volmaakste ridder of het
schitterendst tournooi ." - Deze opmerking komt mij voor vrij
kinderachtig en in elk geval zeer subjectief van aard to zijn ;

1)
2)

1837, blz . 331-345 en 399 -- 40 9 .
III b1_z . 27 .
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de recensent voelde dit later zelf : immers, in een brief dien hij
21 Juli 1837 aan J . v . L . zond, in antwoord op een schrijven
van dezen over zijne recensie, lezen wij : „Zeker ben ik er
verre van den Romanschrijver het regt van zijnen tijd to kiezen
to betwisten . Misschien echter ben ik hier to subjectief geweest,
om dat ik een regt hartelijken of keen van den Hollandschen
Riddertijd heb . Bij vergelijking met de vreemde heeft hij zoo
bitter weinig to beteekenen . Misschien list ik mij hierdoor tot
de meening verleiden, dat het publiek, hetwelk in een historische
Roman, op Hollandschen bodem eene voorstelling verlangt die
nationals sympathie vindt, met eene Hollandsche riddergeschiedenis slechts ten halve vrede zou hebben . Bedroog ik mij echter,
dan vreze ik, dat de uitheemsche Romans de smack des publieks
op Riddergeschiedenissen verlekkerd hebben ." 1 )
Onder de overige aanmerkingen noem ik deze dat de ietwat
bespottelijke Haarlemmer poorter Class Oerritsz . het eenige type
van den Hollander in den roman is ; vender dat het karakter van
fan van Arkel historisch volkomen onjuist is geteekend ; dat de
taal en de gedachten der verschillende personen niet in overeenstemming zijn gebracht met hun tijd ; dat, wat de intrigue betreft, eene onzekere geboorte een reeds to dikwijls gebezigde
knoop is Z), en eindelijk dat des schrijvers stijl aan karakterloosheid lijdt. - Daarentegen prijst de recensent de wel getroffen

schildering van het yolk, zoo Hollanders als Friezen ; de karakterbeschrijving van Graaf Willem, Beaumont en Vader Syard, om
van anderen niet to spreken ; de getrouwe afmaling van de zeden
en gebruiken van den tijd, en vooral den grooten rijkdom van
incidenten waarmede de schrijven zijne intrigue heeft weten to
omkleeden, en die even stout gegrepen, als vernuftig en oorspronkelijk aaneengeschakeld zijn . Hier verheugt zich de recensent
onbekrompen to kunnen prijzen . „Waar men," schrijft hij, „zich
t) In 1838 schreef Potgieter van J . v . L . : „Indien hij zich de helft der
studie, welke hij den middeleeuwen wijdde, voor onze zeehelden, onze Staatsen Prinsgezinden, getroost had, hoeveel verdienstelijker zoude zijne populariteit, hoeveel duurzamer de vermaardheid zijnen schriften zijn." (Personen en
Onderwerpen, blz . 31L Telkens dus hetzelfde verwijt .
2) J, v. L, gebruikt dienzelfden knoop in „de Pleegzoon", „de Roos van
Dekama", „de Koorknaap", „de Bedevaartganger" en , ;Klaasje Zevenster" .
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bijna zou verzekerd achten, dat de afloop, welken men verwacht,
volgen zou, werpt de schrijver onverwachts, en echter zeer
natuurlijk, nieuwe zwarigheden in den weg ." En na op verschillende incidenten van dien card to hebben gewezen, vervolgt hij
„Dit alles is zoo stout ontworpen, zoo kunstig ineengevlochten,
zoo consequent volgehouden, dat wij niet kunnen nalaten hier
de meesterhand en den stempel van het genie to herkennen ."
Van den Brink eindigt zijne, in menig opzicht voortreffelijke
kritiek met de volgende wijze vermaning, die door J, v . L . niet
altijd is ter harte genomen : „Daarom mogen wij, terwiji wij Van
L .'s vernuft en vinding huldigen, niet nalaten hem dringend to
smeeken, dat hij zich door zijne populariteit niet late verleiden,
om het publiek en zijne wenschen blindelings to volgen . Hij
bezit to veel talent, om deszelfs voorbijgaande afgod to worden .
Zijne populariteit geeft hem integendeel de macht en legt hem
de verplichting op, den smack van ons yolk to verbeteren, in
stele van dien to verwennen . De tack is welligt moeijelijk, want
onze natie is hard van ooren en dik van tong . Doch zoude zij
den Heer v . L . to zwaar zijn ? Wij betwijfelen het -- hij trekke
partij van het voorbeeld zijns voortreffelijken Vaders, die niet
altoos populair was, vooral niet, toen hij . op een oogenblik dat
alles van geestdrift schreeuwde, het ijdele woord onder de scherpe
roede zijner welsprekende kritiek verpletterde . Met het oog op
het ideaal der kunst gerigt, vervolge hij zijne loopbaan als schrijver ." - Dat de recensent de groote talenten van den auteur huldigt,
ook waar hij vele ernstige aanmerkingen heeft, blijkt ook uit den
reeds hierboven vermelden brief, waarin hij zich verheugt J . v . L .
„onder die schrijvers to mogen rekenen, welke in eene min gunstige
beoordeeling niet aanstonds het gewrocht van wangunst of nijd
herkennen, of in dezelve de kleur warren to aanschouwen eener
literarische clique die het
Nut n'aura de 1'esprit hors nous et nos amis
tegen alle recht en billijkheid toepast .
„Neen," zoo gaat hij voort, „de gedachte die mij bij het stellen
van meergemelde beoordeeling bezielde, was deze, dat het voor
een schrijver van UWEC . talenten, voor onze vaderlandsche
titeratuur hoogst beleedigend was, indien men alleen bij vergelijking met de middelmatigheid der producten onzer tegenwoordig
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levende Romanschrijvers aan de Roos van Dekama den onbetwisten
lauwer toekende : veeleer meende ik bij het beoordeelen, zooveel
mogelijk het idee van kunst, het idee van den volmaakten Roman
to moeten in het oog houden, deels om daardoor den smack en
bet oordeel der lezers waarvoor ik schreef, to leiden, deels opdat,
waar ik laken moest, mijne afkeuring to onpartijdiger, waar ik
prijzen moest, mijn lof to klemrnender zou kunnen zijn'' . Hij
blijft ook in dezen brief zijn incognito bewaren en teekent zich
„de Recensent van de Roos van Dekama ."
Wat het motto betreft, door V . L . aan het hoofd van zijn
roman geplaatst
Wat baet het of ghy draeft en swoeght en V verhit,
Fortuyn liefst hem besoeckt, die wacht en stille sit ;
en waaronder hij den naam „Rodenburg" schreef, in zijn „Iets
over Citaten" 1 ) bekent hij dat zij uit zijn eigen brein gesproten
waren en dat hij, zoo hij ze can Rodenburg present deed, daartoe
aan liens schim geen verlof had gevraagd . ,,De reden", zegt
hij, „waarom ik juist zijn naam er onder plakte was zeer eenvoudig : ik begreep, dat niemand zich de ontzettende moeite en
de nog ontzettender verveeling zou getroosten om in zijn bundel
onleesbare en ellenlange treur- en blijspelen om to snuffelen of
hij er die regels in vinden mocht" . 2 ) - Uit den boven aangehaalden brief van Bakhuizen van den Brink blijkt dat J . v . L .
bij lit motto, niet slechts aan Deodaat en Reinout, maar evenzeer aan de fortuin van den sluwen diplomaat Jan van Arkel,
tegenover den onstuimigen ridder Willem IV gedacht heeft . 3 )
1) 3e Druk . Leiden, Sythoff, bl . 33 .
2) Jonckbloet (Gesch . der Ned . Letterkunde, III, 274) noemt het oordeel
van J. V. L, over Rodenburg (o . a . in zijn Vondel, II, 330 uitgesproken) veel
to hard.
3) Over dezen roman zie men nog de beide interessante stukken van J . H .
van den Bosch : „De Roos van Dekama en de Gids", in „N oord en Zuid",
1889, blz . 244-265, en „De Roos van Dekama", in „Taal en Letteren'~,1892
blz . 1-14 . - Hij zegt daarin o . a . : ,,In 1836 en '37 zat heel het beschaafde
Nederland met diepe aandacht in de R . v. D to lezen ; met diepe aandacht,
alleen afgebroken door kreten van bewondering en verrassing . Zoo gaat het
den hedendaagschen lezers nog en lit ontslaat ons van de moeite, over het
succes van het boek uit to weiden . . . . Het is en blijft een amusant boek,
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behoorde,"

zegt

Beets, 1 ) „ tot de dingen, waarvan Van

Lennep zich overtuigd hield, dat alle romanschrijvers begonnen

waren met gedichten to schrijven . Of dit historisch kan bewezen
worden, weet ik niet, maar wel is het ontwijfelbaar, dat ook in

den romanschrijver, gelijk tot alien arbeid van verbeelding, de
dichter vereischt wordt. In Van Lennep gelijk in Walter Scott,

had zich de romanschrijver reeds in den dichter vertoond, en
de Nederlandsche Legenden, gelijk hare samenstelling eene niet

to versmaden vooroefening voor die van zijne zooveel uitgebreider
en ingewikkelder proza-dichtingen geweest was, gaven in bijna
ieder opzicht den maatstaf aan
deze zoude vinden en missen ."

de hand van hetgeen men in

De aangehaalde schrijven noemt hier

Walter Scott, en het

behoeft nauwelijks herinnerd to worden dat J, v . L . zich, zoowel
bij zijne historische romans als bij zijne „Legenden" den gevierden

Schot ten leidsman koos . Hoewel hij veel van hem geleerd had,
heeft hij hem nimmer slaafs gevolgd en zich voor sommige zijner
gebreken, bepaaldelijk voor zijne omslachtigheid en traagheid

in

het opvoeren en voor zijne overhaasting in het expedieeren den

geschiedenis, met goeden uitslag gewacht . 2)

Eene zwakheid in J, v . L .'s romans is het geniis aan voldoende

karakterstudie, aan fijne,

doorgevoerde zielkundige analyse bij

maar zonder eenheid en gebukt onder den driedubbelen vloek van den
intrigeroman . Als kunstwerk is het mislukt, ondanks veel kunst, omdat zijn
deelen geen organisch geheel vormen . Hoe to verklaren dat hij zoo blijft
boeien ? Omdat v . L, zelf de held bij uitnemendheid van zijn boek is . In
geen zijner boeken heeft hij zoo ongedwongen zich zelf gegeven . Van Arkel
is tot op zekere hoogte v. L. zelf. Deze v. Arkelgeest kleurt en tint bladzijde
aan bladzijde bijna . Van het begin tot het erode glimlacht, lacht en schatert
het . Overal gluurt de geestige kop van v . Arkel-v . Lennep tusschen de
regels door . - De R . v . D . kan niet verouden, omdat hij overvloeit van het
prettig optimisme den jeugd en op elke bladzijde schier het schalksche oog
van den auteur en de vriendelijke mond met den snaakschen trek ons verwelkomen . . . . v . L .'s roman kan tegen een stootje!"
i) J . v . L . herdacht, bl . 15 .
2) Beets, a, w . bl . 17 . -- Bakhuizen v . d . Brink schrijft in zijn hierboven
aangehaalden brief : „Wat uwe eerste aanmerking betreft, UWEG, zou onregt
hebben, indien gij het voor een verwijt rekendet, dat gij Walter Scott niet
gerepresenteerd hebt . Het zou mij leed gedaan hebben, indien uw Roman
op twee droppelen waters naar Walter Scott geleken had ."
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tooneele voert ; deze was echter niet

van zijn tijd en de behoefte daaraan werd niet gevoeld . Men
vroeg naar antiquarisch streven, historische studie en lokale
kleur ; innerlijke waarheid bij de personen kwam nauwelijks in
de tweede plaats in aanmerking . 1 )
In dit opzicht zijn de eischen die men thans aan een roman
stelt, gansch antlers en dit maakt het vaak hoogst moeilijk de
romans van dien tijd billijk en naar waarde to beoordeelen . In
de letterkunde heerscht de mode evengoed als op het terrein
der kleederdracht, en wanneer wij het conventioneele in de romans
van J . v . L . misschien met een glimlach opmerken, last ons dan
niet vergeten dat de hedendaagsche romans evengoed hunne
conventioneele bladzijden hebben, die door een later geslacht
beter gezien zullen worden dan door het onze .
J . v . L . was zich trouwens deze zwakke zijde in zijn talent
zeer goed bewust . In zijn bevallig verhaal „Cornelia Vossius",
lezen wij : „ Ne forcons point notre talent, zegt La Fontaine, en ik
weet niet, of het mijne -- zoo ik er al eenig bezit - wel gelegen is in het schilderen van psychologische toestanden ." 2)
In dit opzicht wint Mevrouw Bosboom-Toussaint het van hem,
maar uit de degelijkheid van hare historische wetenschap, en de
fijnheid harer zielkundige analyse spruiten bij haar vaak eene
overlading en eene uitvoerigheid, die naar langdradigheid gaan
zweemen . 3 ) J . V . L . is, hoewel sours fang, hoogst zelden langdradig ; bij uitnemendheid

- en hierin is hij weder genoemde

romanschrijfster verre vooruit - bezit hij de gaaf van vertellen
en houdt zijn lezer steeds in spanning, terwijl het verhaal een
vluggen, levendigen gang neemt en houdt. Zijn streven is dan
ook, gelijk hij zelf in het voorbericht van de Roos van Dekama
zegt, den lezer „eenige oogenblikken aangenaam en -- zoo hij

Ook Beets (a . w, 17) schrijft : ,,Er is meer actie dan passie in zijne
verhalen, en de schildering der karakters staat bij die der gebeurtenissen en
zeden achter. Over het geheel heeft de schrijver, behalve in zijne historische
personen, meer algemeene typen dan scherp geteekende of fijn genuanceerde
individuen geschetst ."
Men zie vooral ook Jonckbloet, a, w ., hoofdstuk VIII,
„I)e Roman" .
2) Novellen, editie Sythoff, bl . 265 .
3) Dr. J, ten Brink, Gesch. der Ned . Letteren in de Igde eeuw, I, 176 .
I)
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hoopt
ook nuttig to laten doorbrengen ." 1) En daarin is hij
doorgaans meesterlijk geslaagd .
Men moge dit streven om to behagen, om aangenaam bezig
to houden misschien laag bij den grond noemen, ik geloof dat
velen, die er uit de hoogte op neerzien en van niets antlers dan
van „de Kunst om de Kunst" willen hooren, indien zij eerlijk
wares, zouden moeten bekennen in hun hart hetzelfde doe! na
to jagen dat J . v . L . voor oogen stond, en heel wat zouden
willen geven voor die gave van to behagen en aangenaam bezig
to houden, die waarlijk niet aan ieder geschonken is . Busken
Huet zegt ergens, 2) over J . v . L . sprekende : „Benijdenswaardig
de gaaf, za! men zeggen, op deze wijze populair to worden ; het
voorrecht bij uitnemendheid de toekomstige dichter van het yolk
en van de kinderen to zijn ! Zonder voorbehoud stem ik dit toe .
Litterarische hooghartigheid is goed en we! ; en de letteren zijn
verloren van het oogenblik dat zij gemeen worden. Doch beter
diensten worden aan hare republiek door hem bewezen die het
aanzijn geeft aan een gezonde, frissche, onschuldige vrolijke volksbibliotheek, dan door wie, onder voorwendsel niet in de wieg
to zijn gelegd voor de kinderkamer, zich vergenoegen met als
groote menschen to vervelen." - lk laat Busken Huet's appreciatie van J . v . L ., op welke ik later terugkom, aan hare plaats ;
dock in het algemeen gesproken, ligt in het hier aangehaalde
veel waars .
Door sommige critici is aan J . v . L . verweten, dat hij in zijn
historische romans zich to weinig inspande om de geheele historische waarheid to doorgronden, dat de teekening van het middeleeuwsche leven, wat nauwkeurigheid betreft, to wenschen overliet,
dat des schrijvers historische zin geenszins evenredig was aan
zijne historische belezenheid en dat het conventionee! romantische
bij hem boven de geschiedenis ging 3). Het is waar, dat bijvoorbeeld
i) De Roos van Dekama, I, bl, XVI . - In J v . L .'s „Notice biographique"
(1856) lezen wij, waar hij over de verschijning van „de Pleegzoon" spreekt :
„I1 parait que l'editeur ne fit pas de mauvaises affaires aver cette publication ; du moms it prefera depuis lors ma prose a ma poesie, et moi-meme,
voyant que le public y prenait goAt, je continuai a ecrire des romans ."
2) Litterarische Fantasies en Kritieken, II, bl 3! .
3) Dr . J, ten Brink, Gesch, der N .-Ned . Letteren in de igde eeuw, I, 175 ;
Busken Huet, Litt . Fast. en Kritieken, II, bl 20.
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Elizabeth Musch, een overigens zeer goed geschreven boek, als
historische roman als mislukt is to beschouwen en dat het J, v . L .
in het algemeen misschien meer to doen was om rijkdom van
incidenten en avonturen, dan historische nauwkeurigheid in al
de details ; toch geloof ik niet dat hij ooit opzettelijk de geschiedenis in het aangezicht zou hebben willen slaan ; daartoe had
hij voor haar to veel eerbied . Men vergete echter niet dat een
historische roman geen historie is en dat alle schrijvers in dat
genre zich eene zekere vrijheid hebben voorbehouden om, waar
het verhaal dat naar hunne meening eischte, van de strenghistorische lijn of to wijken ; waar J . v . L . onopzettelijk zondigde,
was het misschien omdat hij to veel vertrouwen stelde in zijne
verbazende belezenheid en zijn ijzersterk geheugen ; wellicht lag
de reden ook in een zekere gemakzucht die hem weerhield
verdere nasporingen to doen, ook waar die gewenscht zouden
geweest zijn, wanneer hij de bronnen die hij noodig had, niet
bij zich aan huffs kon raadplegen ; hij hield er namelijk niet van
in archieven to snuffelen ;

kon hij alles op zijn studeerkamer

nazien, dan schuwde hij geen inspannend en nauwgezet onderzoek . 1 ) Trouwens lange voorstudien heeft hij voor al zijn historische romans, inzonderheid ook voor „Onze Voorouders" gemaakt .
En dat hij, then sommigen wel tot vluchtigen, oppervlakkigen,
maar niet tot langdurigen, ernstigen arbeid in staat rekenden, dit
laatste niet vreesde, heeft hij door zijne uitgave van Vondel
duidelijk genoeg bewezen . Een geleerde was J . v . L . niet in then
i)

In Juli i866 schreef J, v . L. aan J, ter Gouw, naar aanleiding van diens

plan om eene geschiedkundige beschrijving van Amsterdam in het licht to

geven, waarbij hij de hulp van J, v . L, inriep : „Met mij als gids? Ik zou
waarachtig gaan denken dat gij mij persifleert . Al waar ik toe deugen zou,
ware om, als b .v . Arend of Scheltema zoo'n werk schreef, het in een weinig

aanlokkelijker vorm over to gieten, en evenals ik met het Penningwerk doe,

het to redigeeren . Juist dit zou niet noodig zijn, waar gij Redacteur zijt .
Maar tot het opsporen en opsnuffelen deug ik niets, - tenzij op mijn kamer .

Ik ben to hokvast en to lui, en heb al mijn leven een hekel gehad in bibliotheken, muses en andere inrichtingen van then aard to loopen ; zelfs nooit
den cooed gehad om het archief van Amsterdam to gaan zien . Kon ik al

den boel op mijn kamer krijgen . . . ja dan! . ., dock ook mijn oogen worden
slecht en oud schrift to ontcijferen is mijn zaak niet . Gij zoudt aan mij een
heel' dommen medehelper hebben; '
L
15
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zin, waarin hij het genoemd wordt, die met de beste, de strengst
wetenschappelijke methode gewapend, zich met een of meer
vakken van wetenschap afzondert en tot den bodem daarvan
poogt door to dringen, maar geleerd was hij . Waar in het bijzonder
Taal en Ceschiedenis gedurende zijn gansche leven hem voorwerpen waren eener gezette en vruchtbare studie, was er toch
geen yak van menschelijke kennis, geene openbaring van het
menschelijk denken, leven en werken, dat hem geen belang
inboezemde en waarvan hij niet het zijne wenschte to weten ;
in algemeene kennis overtrof hij zeer zeker de meesten en daaronder velen van de in een meer bepaalden zin, geleerdsten zijner
tijdgenooten . loch werd hij als geleerde vaak miskend, door de
zeldzame gemakkelijkheid waarmede hij zich alles eigen maakte,
en door dat hij de resultaten zijner studien zoo los en eenvoudig
weg openbaarde, dat menig kortzichtig beoordeelaar hem van

oppervlakkigheid beschuldigde . Hij poseerde nooit voor de wereld,
hij dacht er niet aan om studie of inspanning „te laten luchten",

zooals men dat noemt, en van daar dat menigestumperd dan op
hoogen toon zijn studie en inspanning miskende . 1 ) .
~Wanneer men", schrijft Jonckbloet, 2) „ de taal, waarin v . L.'s
romans zijn geschreven, toetst aan hetgeen men thans rekent tot
den natuurlijken verhaaltrant to behooren, dan ontwaart men hoe
groote vorderingen in het los en ongedwongen gebruik der taal
sedert de laatste veertig jaar gemaakt zijn . Ofschoon hij er naar
streeft om los en ongedwongen to vertellen, gebruikt ook hij in
zijne meeste romans doorgaans uitdrukkingen en spreekwijzen,
die ons thans zoo deftig, stiff en pruikerig voorkomen, dat ze ons
niet zelden een glimlach op de lippen brengen ." Toch was die
taal voor die dagen los en ongedwongen, in vergelijking met de
tot dien tijd uitgekomen romans, en verdient J . v . L . veeleer een
woord van lof dat hij het gewaagd heeft met den stijven toon
die toenmaals heerschende was to breken en zich een vrijeren
verhaaltrant to scheppen . Trouwens hij werd daarvoor door Bakhuizen van den Brink in liens hierboven aangehaalde recensie
ook geprezen . Daarbij heeft hij getoond met zijn tijd merle to

i) Beets, Mr. J . v. L, herdacht, blz . 21 ; A. J, de Bull, Mannen v, beteekenis, Afl, 12, bl. 52 .
2) Gesch, der Ned . Letterkunde, VI, bl, 152 .
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gaan en zijn de latere werken, gelijk Jonckbloet ook zelf erkent,
veel natuurlijker van stijl dan de vroegere . lk kan niet nalaten
over het proza van J . v . L . nog het oordeel aan to halen van
een man, zoo bij uitstek tot oordeelen bevoegd, als Beets. Deze
schrijft : „Hij heeft het oud, en gelukkig verouderend vooroordeel
gelogenstraft, dat een poeet niet dan een gebrekkig prozaschrijver
zou moeten wezen ; vooroordeel dat nooit had moeten bestaan in
een land, waar Hooft, Vondel en Cats geleefd en ook in proza
geschreven hebben, en dat wij misschien alleen to danken hebben
aan de hybridische samenflansers van een zoogenaamd „poetisch
proza", waartoe geen goed poeet in staat is . Wat het proza van
V. L. betreft, het is wat zijne poezie doet verwachten, en het
was van den aanvang wat het tot den einde toe gebleven is
duidelijk, vloeiend, zuiver, net, zonder eenige praalzucht of
gemaaktheid ; maar tot bezielde verheffing evenmin als tot gezwollenheid in staat, en zoover van kernachtig als van duister . Het
gelijkt op het proza van Van Effen, door den, bij doorgaans
onberispelijk hollandsch, doorstralenden eerbied voor den goeden
franschen stijl, die in enkele zegswijzen zelfs tot overneming van
de fransche woordvoeging overgaat ; het zweemt naar dat van
Van der Palm, door den geleidelijken afloop der niet to korte,
niet to lange volzinnen en perioden . Voor oud en jong even
verstaanbaar, nooit vermoeiend, onmogelijk vervelend, is dit proza
het volmaakt geschikte voertuig voor de verbreiding van kennis
en leerzaam genoegen in zeer ruimen kring, en onder alle standen
der maatschappij ." 1)
De hoofdverdiensten van V . L .'s romans blijven altijd de behendige wijze waarop hij een belangwekkenden knoop weet to leggen,
dien hij zonder kunst- of vliegwerk zeer knap loswikkelt ; de
rijkdom van verbeelding die hij ten toon spreidt en de uitnemende helderheid van voorstelling, gepaard aan zijne boeiende
wijze van vertellen . Dit is dan ook de reden dat, ofschoon hij
zich liet leiden door de kunstopvatting van den tijd waarin hij
t)

Beets, a. w . bl . 14 . Busken Huet zegt van het proza van J, v . L . :

„Niemand in ons vaderland schrijft zoo eenvoudig, vloeiend en gemakkelijk
als hij . Nooit is hij ingewikkeld, steeds blijft hij in de maat . Doch om

metalen klokspijs moet men bij hem niet komen ; om woudrivieren of Niagarawatervallen evenmin." (Litt. Fant . en Krit . II, 3!) .
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schreef en die zoo merkbaar van de onto verschilt, des ondanks
zijn romans niet in vergetelheid zijn geraakt, maar nog met
genoegen worden gelezen, niet slechts door de groote menigte,
maar dikwijls ook nog door hen, die boven hot gewone poll van
hot romanzieke publiek staan . 1)
Is dit laatste waar? Bekend is
zij wordt trouwens dikwijls
genoeg gedachteloos nagepraat
de volgende orakelachtige
uitspraak van Busken Huet, 2) „ dat een voornaam gedeelte van
v. L .'s letterkundigen arbeid bestemd is bij toeneming door to
dringen tot de lager liggende formation onzer samenleving en
derwaarts of to dalen . Het ontwikkeld gedeelte van ons publiek
heeft in de laatste 25 jaren 3) to hooge eischen leeren stellen,
dan dat zijn smack door romans van dit gehalte duurzaam zou
kunnen bevredigd worden . Er zit in die boeken, hoe veelbelovend
de schil er uitzie, to weinig pit van gedachten . Nergens openen
zij een nieuw verschiet, overal stuit men op de oude grenzen .
Nogmaals 25 jaren, en de Roos van Dekama zal alleen nog in
hot knoopsgat van ontluikende jonge heertjes prijken ; nufjes van
tusschen de 12-14 jaren zullen op den jonker van Sonheuvel
verlieven ; burgers, boeren, visschers, militairen en dienstboden
zullen Jan van Arkel voor hun ideaal en Brinio voor de bloom
hunner voorouders houden ." -- Een harde critiek, een vriendelijke
profetie ! -- Maar eene profetie, die door de feiten is gelogenstraft . Ik geloof niet, dat velen uit de kategorieen, door Busken
Huet hot laatst opgenoemd, zich druk can lezen schuldig maken
en nog minder dat zij dan de romans van J . v . L, ter hand
nemen ; feuilletons en goedkoope prullen vormen helaas, meer en
meer de lektuur van ons yolk . Zijn de romans van onzen schrijver
dan vergeten ? Integendeel : „Los gens quo vows avez tues, se
portent asset bien", zou men geneigd zijn Busken Huet toe to
roepen. Niettegenstaande hot tijdvak waartoe J . v . L, behoorde,
met de letterkundige beweging van 1880 onherroepelijk is afgesloten, niettegenstaande vole en goede schrijvers in ons land en
daarbuiten na hem zijn opgestaan, wier werken, oorspronkelijk
en vertaald de zijne hadden kunnen verdringen, worden doze
x) Jonckbloet, a. w . VI, x65 ; J, ten Brink, a . w. I, 174 .
2) In zijne Litt . Fant, en Krit. II, 30 .
3) Dit word geschreven in 1862 .
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Iaatste, thans reeds veertig jareri na zijn flood en vijfenzeventig
na het verschijnen van ,,de Pleegzoon'', nog steeds druk verkocht, terwijl de meeste gestereotypeerd zijn, een zeldzaam felt
in onze Nederlandsche romantische literatuur . Het is zeker, en
hierin heeft Busken Huet gelijk, de jeugd zal het eerst naar
dergelijke werken grijpen, gelijk zij alle romans verslindt, maar
niet alleen onze jongens en meisjes, ook ouderen nemen ze nog
ter hand en zullen het naar alle waarschijnlijkheid, trots de
zwartgallige profetie van den begaafden criticus, nog langen
tijd doen .
Nog een enkel woord over J . v . L.'s wijze van werken, eer ik
van flit onderwerp afstap . Hij zelf zegt daarvan het volgende in
een brief aan J, ter Gouw, van 21 Febr . 1867 :
Zoo gij verlangt, flat ik u terstond een afgerond geheel zend, vol
aardige dingen, verlangt gij van mij 't onmogelijke . leder heeft zijn
eigenaardige manier van werken en ik heb de mijne sinds 50 jaren,
die ik niet veranderen kan . Mijn legenden, mijn romans, mijne Geschiedenis van N . Nederland, 't is alles op eenerlei wijze bewerkt .
Eerst zet ik stekken -- schrijf verzen die niet rijmen en zonder voetmaat zijn, en mask maar flat ik gaauw aan 't eind ben : - flat is de
1 e bewerking, het foetus . - Vervolgens ga ik aan 't invoegen, aan
't verplaatsen, aan 't lappen : - flat is de 2e bewerking . -- Dan ga
ik aan 't overschrijven, aan 't afronden der zinnen, aan 't aanbrengen
van mast en rijm : 3e bewerking . - Dan ga ik overschrijven in 't net
en zet de puntjes op de i : -- 4e bewerking. -- En flan lees ik den
boel over en voeg hier en daar tusschen wat nog ontbreekt :
5e
bewerking . Men ziet flat J . v . L . er niet tegen opzag den regel in praktijk
to brengen :
Vingt foil sur le metier remettez votre ouvrage .
Op die wijze levert men niet a la Dumas, „un volume de
roman par semaine", maar men geeft degelijk werk .
Wat J . V . L . geschreven had, las hij gewoonlijk eerst aan zijn
vrouw en daarna aan zijn vader vuor ; deze laatste vond dan
nog menigmaal lets to veranderen . Als bewijs van Prof . v. L's
sterk geheugen, diene flat zijn zoon hem sours een vijftigtal
regels voorlas, alvorens hij eene verbetering op een der eerste
voorsloeg.
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In 1836 werd het huisgezin van J, v . L. vermeerderd door de
komst van den Heer L . J . Lardner, een Engelsch gouverneur, die
gedurende zes jaren op uitstekende wijze de oudste zoons van
den schrijver opleidde en onderwees . Hij was een zeer ontwikkeld
man, die verscheidene talen met gemak sprak, bijzonder goed onderwijs gaf, aardig wist to knutselen en to kartonneeren, en daarbij
een geQstig causeur en onderhoudend verteller 1). Niet alleen de
kinderen, ook de ouders, ja zelfs de grootvader, Prof . D . J. v. L .,
profiteerden van zijn onderricht in het Engelsch . Na zijn vertrek
in 1842, werd hij aan de bibliotheek van het Britsch Museum
to Londen, voor het schrijver van den katalogus geplaatst ; weinige
jaren daarna kwam hij op droevige wijze om het lever : hij sprong
namelijk in eene ijlende koorts uit het venster .
Saartje, die tot een aardig maar zeer wild meisje was opgegroeid, werd, nadat zij eerst merle door den heer Lardner was
onderwezen, naar school gezonden, eerst to Amsterdam, later in
Utrecht . Men herinnert zich den tegenzin, dien J . v . L. in de eerste
jaren van zijn huwelijk, order den invloed van Da Costa en Capadose, tegen de koepokinenting had ; uit dat oogpunt is het volgende versje dat hij, toen zijn dochtertje eenigen tijd op school
was, aan Dr . Willet to Amsterdam zond, ter begeleiding van een
dezen geneesheer ter onderteekening aangeboden vaccinebewijs
voor Saartje, niet onaardig :
dochter was een wilde meld
Ik heb haar daarom school geleid,
En nu, gelijk my werd verklaard,
Wordt zy bezadigd en bedaard ;
Dit had ors ouderhart verheugd.
Maar ach mijn vriend ! de zoetste vreugd
Is minst bestendig hier beneen .
Nu zweert men ors, men stuurt haar heer,
Indien ik geen bewijzen zend
Mijn

i)

Hij leerde in ongelooflijk korten tijd Hollandsch, zoodat de jongens, toen

zij bemerkten dat hij hen toch wel verstond, zich zooveel moeite niet meer

gaven om Engelsch to spreken . Hij had een bochel, en toen een zijner leer-

lingen hem eens vroeg of hij gediend had, antwoordde hij terstond : „Domme
jongen, je begrijpt toch wel dat men van een krommen boom geen rechte
plank kan zagen !"
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Dat door een dokter, hier bekend,
Mijn Saartjen is gevaccineerd .
Dit is hetgeen de wet begeert.
Daar gy flu zelf het beste weet
Wat of gy aan haar armpje deed,
Nadat gy door een woord vijf, zes
(Of liever door een lekkre flesch)
Mijn weerzin overwonnen had,
Zoo zend ik u hierbij een blad,
En bid u waarde vriend Willet
Dat gy uw naam er onder zet .
Onder de jonge meisjes die in die jaren „faisaient la pluie et
le beau temps", bekleedde de schatrijke erfdochter, Mejuffrouw
Brands van „de Hartekamp", de nog bestaande schoone hofstede
naast het Manpad, een eersten rang . Dat tallooze vereerders,
waaronder vele Mammonaanbidders zich om haar verdrongen,
tot zij hare hand aan Baron Van Verschuer schonk, behoeft
nauwelijks gezegd to worden . J . v . L . maakte in het begin van
1837 op haar een bevallig gedicht, getiteld : „Aan eene jeugdige
erfgename", waarvan verscheidene coupletten eindigen met het
aandoenlijke :
Mijn hart beklaagt u, arme wees !
Immers, zonder vader om haar to raden, zonder moeder die
haar leiden kan, hoe zal zij eene goede keus weten to doen
onder al degenen die haar van liefde spreken, hoe weten to
onderscheiden, wie dit zonder bijoogmerken doet .1)
Ofschoon de dichter zijn naam zorgvuldig voor ieder antler
dan haar aan wie het vers gericht was, had verborgen gehouden,
was het geheim toch al spoedig, naar hem Aart Veder den
20sten Febr. 1837 schreef, overal bekend . J . v . L. antwoordde
hem 1 Maart daarop o, a. het volgende
Wat mijn gedicht aan Jufvr . B, betreft, daar sta ik flu algemeen
voor to boek als autheur . Maar toen ik er u van sprak, wist ik nog
niet of zy wilde weten, dat zy het ontfangen had, en moest dus uit
1) Het gedicht kwam eerst in den Muzen-Almanak van 1851 uit, en werd
later in de Verspreide Gedichten opgenomen . (Poet. Werken, VII, 160) .
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discretie voor haar de zaak geheim houden, gelijk ik ook trouw
gedaan heb, tot dat het my gebleken is, dat zy zelve er kopyen van
gegeven had . Nu kan het my niet meer scheelen, en 1k sta zelfs in
beraad, het onder mijne nagelatene gedichten to laten drukken .
1k heb met plezier gehoord, dat je by gelegenheid van dien brand
to Rotterdam niet merle verbrand zijt ; maar ik had het nog aardiger
gevonden, als je die drie arme maagden gered had, quae misere
periere. 1 ) Hier is ook een gemeen brandje geweest by een kleeremaker, die waarschijnlijk de boel zelf heeft aangestoken en er een
paar menschen aan gewaagd die, minder gevoel van kieschheid heb .
bende dan uwe Rotterdamsche dames, naakt het raam zijn uitgegleden
aan in een gedraaide lakens, die halverwege afscheurden, zoodat een
hunner zijn voet deerlijk verstuikte . waarom hadden die jonge Iui
de Roos ook niet gelezen, dan hadden zy even als Reinout op een
dolk to paard zittende, de rein naar beneden gedaan . Dat komt er
van, als men zoo weinig aan de Holl . literatuur doet. Misschien ook
hadden zy niet eens een dolk of een bajonet, ce qui revient au meme .
Het verheugt my to hooren dat uwe brave moeder weer hersteld
is. Ja ! ja ! die menschen van de vorige eeuw hadden heel wat andere
constituties dan wy, sukkels van de negentiende . Men is flu hier
reeds in eo 2) om my den ouden Heer en mijn vader den Jongen van
Lennep to noemen . . . . ik heb u immers verteld dat Mama my tegen
April aanstaande weder een broeder of zuster hoopt to geven . 3) . . . .
Daar komt Schrikker 4 ) vragen of ik wat to belasten heb.
Ja,
Schrikker ! dezen brief op de post .
Dit zeg ik, na dien eerst gesloten en geouweld to hebben . --Vale et ama
t. t .
J . v. Lennep .
i) „Die ellendig zijn omgekomen ."
2) „Zoo ver."
3) Cornelia Sylvia van Lennep, het jongste kind van Prof . D . , J, v . L.,
door hare oudere neefjes en nichtjes „Tante Pop" genoemd, Zij huwde in
1863 J. N. A. Baron Taets van Amerongen, Generaal Majoor, en overleed
20 Sept . 1896. J, v. L, schreef 26 April aan A. Veder : „Zoo gy de couranten
leest, zult gy gezien hebben, dat gy my met eene zuster kunt gelukwenschen,
die maar eventjens 30 jaren min 11/2 dag na hare oudste zuster in de waereld
is gekomen . Vader gaat nu aan de meisjens : by heeft flu jongens genoeg :
en wauneer hem die allen zooveel drokte verschaffen als ik gedaan heb, zal
by op zijn ouden dag zijn plaisir wel op kunnen ."
4) J. v. L.'s klerk .
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Den 11 den April volgde deze brief
Amicissime!
Wanneer zullen wy toch met Horatius kunnen uitroepen ?
Diffugere nives : redeunt jam gramina campis
Arboribusque comae . 1 )
Is dat een weertje ! „'t Is de Noordpool die aan Captain Parry eene
contra-visite komt doen ." -- Eene dame, die gemeld bon mot gehoord
had, bracht het op een heeten zomerdag to pas, zeggende : ,,'t Is de
Zuidpool die aan Captain Anson eene contravisite komt doen ." - Ik
zit met kiespijn op mijne kamer, en zal eerstdaags een paar bengels,
die een oproer in mijn mond maken en al de goede ingezetenen
bederven, als schelmen wegjagen . Het gevolg hiervan is, dat de
Koning, die heden in Amsterdam komt, mijn gezegend aanschijn missen
zal, ten zij by de moeite doe van zelf eene pijp by my to komen
rooken . . . .
Bovenstaande kennisgeving over het aanstaand verlies van
zijne kiezen en de daaraan voorafgaande dat men hem reeds
den ouden 1-Jeer begon to noemen, geven mij aanleiding hier de
verzuchting in to lasschen, die hij eenige jaren later op zijn verviogen jeugd dichtte, op de wijs van ,,t'en souviens-tu" .
DE JEUGD VOORBIJ .
Wat droef gezicht I is 't waarheid ? is het logen ?
Zeg Rowland I helpt uw olie langer niet ?
Of heeft wellicht my 't spiegelglas bedrogen?
Mijn hair wordt grijs, o doodelijk verdriet ! 2)
Helaas! helaas! ik mag het niet verbloemen :
Ik vind in my niet die ik was weleer .
De frissche jeugd, waar 'k eenmaal op mocht roemen,
Zy is voorby en nimmer keert zy weer .
Waar dit het al ! Maar 'k moest ook u verliezen,
U, die zoo trouw my bystand hebt verleend !
Ach een voor een, al to onstandvaste kiezen !
Verlaat gy hem die uw verlies beweent .
I

Horatius . Oden IV, 7 . „De sneeuw is verdwenen, en reeds tooien zich

de velden met groen en de boomen met bladeren."
2)

J V. L . die eerst lichtblond haar had, werd spoedig grijs en behield

tot aan zijn dood de lange sneeuwwitte lokken, die zijn fraaien kop zooveel
sierlijkheid bijzetten.
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'k Zie my weldra tot soep en groenten doemen,
Het malschte vleesch doet reeds mijn kaken zeer.
De frissche jeugd, waar 'k eenmaal op mocht roemen,
Zy is voorby, en nimmer keert zy weer .
Ik zat voorheen aan tafel niet to droomen ;
De kelk in hand was ik een wakker held .
En thands helaas! van waar toch zou het komen,
Dat my zoo vaak de hoofdpijn bitter kwelt ?
'k Zou, voegde 't hier, nog meer bewijzen noemen,
Dat ik zoo kloek niet ben gelijk weleer .
De frissche jeugd, waar 'k eenmaal op mocht roemen,
Zy is voorby, en nimmer keert zy weer .
Ga ik to feest, ik voel mijn leed vermeeren ;
wat ben ik daar, ik, eens zoo'n flinke gast ?
'k Zie in het rond mijn dochter galopeeren
En merk, dat my 't marcheeren beter past .
0 zoete jeugd ! 'k lei voor uw myrtebloemen
De lauwerkrans des dichters willig neer .
Maar ach! zoo 'k eens op uw bezit mocht roemen,
Gy zijt voorby en nimmer keert gy weer, 1 )

Den 26sten April 1837 schreef J . v . L, aan A . Veder
Amicissime ! Hier in- of liever bygesloten ontfangt gy een lierzang
op de IJzeren Sp . Maatschappij (welke thands, in 't voorbygaan gezegd,
stof tot een beestachtigen windhandel geeft) en om het pak je wat
dikker to maken, heb ik er een paar prenten op de Giro-Bank bygevoegd, waarvan de ondergeteekende de anonyme vervaardiger is, en
die u misschien al, misschien niet bekend zijn ; maar u zeker veel
genoegen doen zullen, flu gy verneemt dat ze uit mijn brein komen .
Gy ziet, ik heb de drie belangrijkste stoffen der conversatie van dezen
winter bezongen : Jufv . Brands, de Giro-Bank en den Spoorweg : 2)
Tous gens bien etonnes de se trouver ensemble .
1)

2)

Hs . Familie-archief.

De IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar Haarlem. Lierzang . Amster-

dam, P . Meyer warnars. - De Girobank, deszelfs begin, werking en einde,

voorgesteld op een print door een lief hebber . Steendruk . Amst, G . L. Koopman . - J . v. L, had de teekeningen en de tweeregelige onderschriften
gemaakt. - Door de heeren Santhagens en Mr . Brugmans to Amsterdam en

Prof. Bake to Leiden, was aan den handel een ontwerp inedegedeeld tot
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Van de eerstgenoemde gesproken, laatst heb ik haar tusschen licht
en donkey op zijde gekomen, daar zy het huffs van hare tante uitkwam
en alleen en onverzeld naar het hare ging . Vier of vijf vrijers, die in
den omtrek zworven en my niet herkenden, zijn den volgenden morgen
flood in hun bed gevonden : zy waren van spijt gebarsten . . . .
Het was omstreeks dezen tijd flat Helvetius van den Bergh's
blijspel ,,De Neven" uitkwam, flat aan J . v . L . zoo goed beviel
flat hij den hem nog onbekenden dichter in een zeer vleiend schrijven met zijn werk gelukwenschte . Deze was daarmede niet weinig
gestreeld en schreef in zijn antwoord van 6 Juni, flat hij door
eene vergelijking van V . L's naamteekening met het facsimile in
den Muzen-Almanak van 1832 zich moestverzekeren niet ten doel
to strekken aan een mystificatie, zoo verrassend en onverdiend
scheen hem die lof van den man aan wiens oordeelvelling
hij de hoogste waarde hechtte . Hij meldde tevens de bijzonderheid
flat zijne „Neven" hunne geboorte to danken hadden aan een allerhevigst chronisch rheumatisch lijden flat hem een paar jaren gefolterd had ; immers hij moest een blijspel schrijven om zich het
treurspel zijns lijdens dragelijk to maken . De correspondentie tusschen de beide mannen werd jaren voortgezet ; jammer flat Van
den Bergh zoo zeer in zijn lust tot arbeiden belemmerd werd door
een droevige oogziekte, die zeer lang hem bijkans alle werk onmogelijk maakte .
1k eindig flit hoofdstuk met een paar uittreksels uit brieven van
J . v . L . aan W . Veder to Loenen, waarvan de eerste 17 Juli 1837
gedateerd is ; in de pastorie werd binnenkort een baby verwacht
en de schrijven vraagt zijn vriend bij die gelegenheid op Woestduin to logeeren
Kom flan spoedig beste Willem, als een frissche jonge spruit
Door uw liefste u is geschonken en volvoer uw kloek besluit .
Als de zogkoorts eens voorby is en uw gade in krachten wint
En de baker naast de vuurmand zit to schomlen met het kind ;
Als de deftige matronen van den Vechtschen bloemenrand
Komen kijken naar de flapjens, naar de jurkjens, naar het karat,
oprichting van eene Giro- of Wisselbank, aldus genoemd naar de Venetiaansche

Banco del Giro . Er kwam echter niets van, daar de concessie, op aanraden

den Kamers van Koophandel to Amsterdam en Rotterdam, niet verleend werd .
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't Pasgeboren kindje prijzen onder vleiend handgestreel
En de blanke klontjens roeren door de schuimende kandeel .
0! dan kan men u best missen! o, dan is de vrouw de bass!
En de man - by mag staan pruilen als een houten Sinterklaas .
Wil by sours zijn recht doen gelden op den trotschen Meesterstaf,
Straks treedt baker tusschen beide en zy leert dien toon hem af .
0, dan dwaalt hy, droef verlaten, uitgesloten van 't salet ;
t'Huis kan hyy geen eten krijgen ; - nauwlijks gunt men hem een bed .
Daarom kom dan, beste Willem! overvloed van spijs en wijn,
Goede Jigging, best gezelschap, zullen hier uw aandeel zijn !
De tweede is van 14 Oct, 1837 .
. . . . Gerritje (v . de Linde) is getrouwd of gaat trouwen met de
dochter van een schoolmeester van Boulogne sur Mer . 1 ) - Lutgers
schrijft my dat by op my rekent our historische aanteekeningen op
zijn werk to geven . 2) Ik geloof dat dit nog al vele zwarigheden zal
inhebben . Vooreerst valt van slechts weinige, als het Manpad, Hartekamp, enz. jets to zeggen, en our alleen van sommige to gewagen,
zoude allicht de andere indisponeeren . Dan vereischt eene zoodanige
bewerking een geweldig onderzoek ; hier buiten althands zie ik geen
kans er jets aan to doen . Daarom zou ik er tegen hebben mijn naam
in het prospectus genoemd to zien . Intusschen wil ik wel mijn best
doen our deze of gene byzonderheid op to schommelen . Ik heb by
Hasebroek met hem en Beets 3 ) een zeer aangenamen dag gesleten .
Hy heeft my verteld dat gy zoo den bass speeldet op Heilo, als of
gy aldaar nog zelf de kudde weiddet .
1) Zij heette Caroline Monteunis . Het huwelijk was zeer gelukkig .
z) Geschiedkundige en plaatselijke beschrijving der meeste buitenplaatsen
in de omstreken van Haarlem . - Wed . A . Loosjes, Haarlem, 1837--1844 .
De bijschriften werden door J, v . L, vervaardigd.
3) De kennismaking met Beets dagteekende van Januari 1836, toen de
jeugdige dichter to Amsterdam was komen lezen .
Zie : N . Beets door
Chantepie de la Saussaye, 1904, bl . 32 .
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1838

1846 .
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Een door en door miniaam boek, zoo frisch
als een heldere voorjaarsmorgen .
BUSKEN HUET.

Kon . Akademie voor Beeldende Kunsten .
Overdracht van de her
aan Beets . -- „Hippokreen-Ontzwaveling" .
Reis naar Ems . - „Aan
de Zanggodin" . -- Feest van „Doctrina et Amicitia" . - „Onze Voorouders" . -- Kritiek daarop van Jonckbhoet . - „Jacobaas Weeklacht."
Het mislukte professoraat . -- „Ferdinand Huyck". -- Brieven van Da
Costa . - Reis naar Parijs. - ,,E-Legende" . - „De Bouwkunst" .
Brief aan ,,De Gids" . -- Reis naar Schotland . -- „Verduitsching der
Grondwet" .
Plat-Amsterdamsche samenspraak" . - ,,Geschiedenissen van Noord-Nederland ." -- ,,Morgen is mijn dichter jarig" .
Reis naar Kreuznach .
Aan J, V . L ., die een open oog had voor kunst en zelf niet onaardig teekende, kon de benoeming, in Febr . 1838, tot lid der
Kon . Akademie voor Beeldende Kunsten, niet antlers dan aangenaam zijn ; drie jaren later volgde die tot lid van den Raad van
Bestuur, weiks leden hem spoedig daarop tot hun voorzitter verkozen . Een kwart eeuw bijna behartigde hij de belangen der
Akademie op de hem eigene, ijverige wijze, en het was dan ook
met een gevoel van diep leedwezen dat het Bestuur hem in Febr .
1862 uit zijn midden zag heengaan .
Waar hij maar kon, steunde J . v . L . de kunst en de kunstenaars ; het genootschap Arti et Amicitiae, dit waardeerende, benoemde hem in 1852 tot een zijner eereleden, vooral uit aanmerking der bemoeiingen van den dichter bij de oprichting van het
standbeeld voor Rembrandt ; in het volgende jaar sprak hij, op
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verzoek van het genootschap, eene gedachtenisrede op den kort to
voren ontslapen schilder J . W . Pieneman uit .
De Leidsche professor-bibliothecaris J . Gee! wenschte in 1838
dat J . v . L ., gelijk hij hem 8 Maart van dat jaar schreef, de redactie op zich zou nemen, niet van een Maandschrift
dat in velerlei conflict met den roem van vele bestaande Maandschriften en met den naroem van vele zalig ontslapene komen zou,
maar van een half blad Quarto, in twee kolommen gedrukt, twee
malen 's weeks uitkomende ; en de zorg voor zulk eene kleinigheld kunt gij heel gemakkelijk alleen op u nemen . Het is
hupsch en vriendelijk van u, dat gij met mij in Co . wilt doers,
maar ik kan waarachtig niet : het is zonde dat 1k er een duur woord
op zeggen moet : ik hang al aan een paar stroppen en die zullen mij
flood genoeg makers . Ik kan niet en 1k mag niet . Wanneer 1k mijn
naam aan de firms leers, flan moet 1k ook werken : ik zou het niet
van mij kunnen verkrijgen, flat Gij alleen aan den lessenaar stondt . -Kom, gij kunt het immers alleen aan 1- en zoo gij hulp noodig hebt,
waarom neemt gij geen Amsterdamsch helper ? er zijn er genoeg,
hoewel uw naam reeds meer dan genoeg is, ter aanbeveling .
Kom, nog eens : gij moet er aan : en last nu eens aan Van den
Heuvel 1) zien, niet flat Gij een mannetje zijt (flat weten wij) maar
flat ik jets op u vermag . Dat is mij bijna zooveel waard, als een
jaargang van uw to redigeren blad : en ik wacht er toch veel van .
Van het bewuste blad kwam niets, en flat was na de verschijning van „de Gids" dan ook niet noodig ; trouwens J . v. L . heeft
nimmer in zijn levers een boek willen recenseeren, hoe vaak het
hem ook werd gevraagd .
Het slot van den brief van Geel is karakteristiek
Wie is die Jonathan van de Haarl. Courant ? of mag ik het niet
weten ? - Het jongere geslacht begint to beloven, maar Gi/, verbeter
hen door uw gezag en bederf ze niet door to veel lof . Bijv . al die
stukjes van Hildebrand (wie is flat, in Gods naam ?) verraden veel
talent en veel magi over de taal : maar flat genre kan nooit hooger
klimmen dan der rubriek der aardigheden . Het zijn fijne spinnewebben,
die Hildebrand telkens weeft, en als hij afgesponnen heeft, dan zit
hij in het midden, maar antlers dan een spin, met het hoofd naar
x )

De uitgever.
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boven, ik geloof zelfs een beetje in den nek, en ziet over alles heen . 1 )
Deze vergelijking, die wel wat ma! is, is nog verder uit to werken
dat moet gij eens in een poezystuk doen . En waarom uwe lier overgedaan? Wat beteekent dat? 1k wenschte dat ik gebieden kon : gij
zoudt iets zien en leeren wat gij zel f kunt .
Het „overdoen van de lier", waarvan Gee! spreekt, doelt op
het volgende vers, in November 1835 Beets toegezongen : Z)
Mijn cyther heeft voorheen in kunsteloze zangen
Der vaad'ren grootsche daen vermeld aan 't vaderland ;
Maar 'k heb aan 't wilgenhout dat speeltuig opgehangen,
Weerbarstig aan de greep der moe gespeelde hand .
Gy vondt het, gy, wien 't vuur van 's !evens !ente jaren
Doorvonkelde : en van u bekwam de ontstemde luit
Een stouter melody en nieuwe en forscher snaren,
En bracht ze een rijker vloed van zuivre akkoorden uit .
Ik sta ze u wi!!ig af, wien eigen onvermogen
Der Muzen heilig koor (schoon zuchtend) ruimen deed
Zy past uw hand : mijn hart za! juichen in uw pogen,
Zal juichen, als, om u, de nazaat my vergeet .
Al is de laatste regel moeilijk to gelooven en het daarin uitgesprokene dan ook bijna to veel van een menschenkind en vooral
van een dichter gevergd, toch blijkt het dat J . v . L . reeds toen,
beter dan Gee!, de verzen van Beets op hun rechte waarde wist
to schatten .
Het portret van J . v . L ., waarvan de afbeelding in dit deel
tegenover den titel prijkt, was in Januari 1838 door Kruseman
geschilderd . ,,Aangezien de grijze hairen, die ik op mijn kop bespeur", schreef de dichter aan W . Veder, „heb ik begrepen dat
het nu tijd was daartoe over to gaan, want ik wil t. m . dat de
nakomelingschap my nog in mijn fleur zie ." - ,,Over uw portrait
op de expositie'', lezen wij in een brief van D . J . v . L . aan zijn
zoon, die zich toen, in September, to Ems beyond, „zijn de gei) Dat Geel niet met de geschriften van Beets ingenomen was, is bekend .
Men zie ook :
47 volg .

v.

Beets, door Chantepie de la Saussaye, Haarlem, 1904, blz .

Poet. Werken, Rotterdam, Wijt en Zonen, i8oi, VII, i6o . -- Het ant •
woord van Beets zie men in mijn zevende hoofdstuk .
2)
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voelens verdeeld . Sommigen vinden het zeer gelijkend . Meer
anderen echter zijn er niet over to vrede . Mij ook bevalt het
minder dan bij den eersten aanleg . Kruseman heeft to sterke trekken in de wangen en boven de wenkbrauwen gebragt, lk geloof
echter dat dit wel to verhelpen zoude zijn ."
In hetzelfde jaar verscheen van een ongenoemde ,,HippokreenOntzwaveling'', een gedicht van 6- a 700 regels, waarin bijna de
geheele moderne Helikon werd afgemaakt . 1 ) J . v . L . schreef er
25 Juli aan W . Veder het volgende over
Brutaler stuk heb ik zelden gelezen, en ofschoon ik er zeer goed
in afkom, wenschte ik voor den dichter zelf, die tot lets beters in
staat is, dat by het stuk de waereld niet had ingezonden . De verguizing van Beets, Hasebroek, en hetgeen by het Papegaaiengild
noemt, is wat erg . Het is mogelijk dat er vele juiste aanmerkingen
op de strekking hunner poezij en op hunne wat al to ver gedreven
navolging der Engelschen to maken zij ; maar wie in hunne werken
waarachtig gevoel en meesterschap over de taal ontkent, zondigt
tegen beter weten aan, en het ,,ubi plura nitent etc ." 2) moest vooral
toepasselijk zijn op hen die nog jong zijn en by wie op rijper leeftijd de kleine gebreken die hun nog aankleven, wel van zelve zullen
wegvallen .
Dat J . V . L. in het gedicht er goed of kwam, om zijne eigene
uitdrukking to gebruiken, was waar ; hem werd toch daarin toegeroepen :
Van Lennep 1 Neerlands Scott, versmaad den lauwer niet,
Die 't vaderlandsche hart voor 't vaderlandsche lied
U heiligt, trotsch op wie van rijk bezielde snaren
De gloriedaan verkondt uit 's lands Historieblaeren 1
5)

Hippokreen-Ontzwaveling, to Amsterdam, bij J H . Liedermooy, i 838 .

--- In eene foot bij de aangehaalde regels behoorende, zegt de auteur :
„Starings „Gedichten" en Van Lenneps „Nederlandsche Legenden" to noemen
sluit voor beide dichters lofspraaks genoeg in ; waar zich alleen flu en dan een
bestoken kritikastertjen aan moge ergeren eii moe zoeke to knagen . Cuique

suum." - Naar des dichters naam werd druk geraden ; men meende dat het
Wap of Van der Hoop was ; eerst veel later bleek het Dr. W. Hecker to zijn, de

bekende Groningsche oud-hoogleeraar, die in Jan. 5909, op 91-jarigen leeftijd
overleed .

s) „Waar veel uitblinkt, enz."
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'k Bezweer u, blijf aan de eer van 't vaderland gehecht,
Dat u met Staring 't loof der dankbre hulde vlecht .
Later schijnt echter de auteur in zijne meening omtrent den hier
door hem gelauwerden dichter veranderd to zijn ; in zijn „Quos
ego", 1) zes jaren na „Hippokreen-Ontzwaveling" verschenen, verwijt hij hem, even als Beets, dien hij heftig aanvalt,
. . trouw op lekkernijtjes to azen
Van vreemde tafels, waar hij bij de hoop van tast ;
en eindigt met den vriendelijken wensch, dat de volgende eeuw
vergoede wat deze kwalijk doet,
Zoo dat er nimmer een Van Lennep weer mag komen,
En late u op uw beurt als d'armen Vondel droomen . 2)
In den zomer van 1838 was D . J . v. L, met zijn vrouw en een
zijner dochters voor de gezondheid van deze laatste naar Ems
gegaan ; daar hij echter weder met September in Amsterdam terug
moest zijn en de badkuur nog niet geeindigd was, besloot J . v. L .
zijne plaats bij de dames in to nemen en vertrok einde Augustus
met zijn achtjarig zoontje Maurits als reisgenoot, naar Duitschland . De verandering van lucht was voor hemzelven ook goed,
daar hij in het begin van die maand bezoek had gehad van
ettelijke koortsen,
»die my", gelijk hij aan zijn vader schreef, „zeer to onpas op het bed
hebben nedergeworpen . Gelukkig is mijn hoof! helder gebleven,
zoodat ik in de koorts liggende eene menigte brieven en stukken heb
gesteld, die ik naderhand, met eene facundia, waar over ik zelf verbaasd was, aan vriend Lardner gedicteerd heb, zonder een enkel
woord to missen . Dat is my zoo bevallen, dat ik voornemens ben
mijn jongens tot mijn klerken op to leiden : en nu kan ik eerst bei) Quos ego! Hekelrijmen door den autheur der Hippokreen-ontzwaveling,
1844. - De titel „Quos ego" (1k zal ze!) is ontleend aan de woorden van
den op de Winden vertoornden Neptunus, in de Aeneis van Vergilius (I,135) .
2) Dit ziet op „Vondels Droom", de allegoric, door J . v . L, in 1838 voor
den Amsterdamschen schouwburg geschreven . - Dat overigens de kritiek
van Hecker niet veel waarde heeft, bewijst wel zijn vernietigend oordeel in
deze zelfde Hekelrijmen, over de Camera Obscura en de verzen van Potgieter .
I.
16
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grijpen hoe Walter Scott zijn geheele Bride of Lammermoor aan zijne
neven gedicteerd heeft, terwijl by in heete koortsen to bed lag, en
by zijne herstelling alles glad vergeten was .
Over het verblijf to Ems schreef hij na zijn terugkeer aan
W . Veder
Ik heb er niets uitgevoerd . Maurits, mijn kleine reisgenoot, is my
geen oogenblik lastig geweest, maar was door zijn vroolijk en altijd
zichzelf gelijkblijvend humeur de lust niet slechts mijner moeder en
zuster, maar van al de badgasten ; en al de vreemdelingen verwonderden zich over de vlugheid der kinderen en den hoogen trap van
het onderwijs in Holland, wanneer zy het kleine kaereltje altijd met
dezelfde bedaardheid Fransch en Engelsch zagen spreken of schrijven,
en uitrekenen (dit was zijne hoofdliefhebberij) hoeveel thalers deze
of gene heer aan de roulette gewonnen of verloren had . Summa
summarum, het zoude my niet verwonderen, indien ik meer zulke
speelreisjens deed . Het is helaas, moeilijk mijne vrouw merle to krijgen ; zy tobt altijd machtig over zulke gevallen ; en dan, waar die
vijf kinderen to laten?
In Ems had J . v . L . de kennis gemaakt van een geestig en
ontwikkeld Franschman, J . Brunton, met wien hij vele jaren lang
in briefwisseling bleef en wiens „Preceptes du Jeu de Whist"
hij een kwart eeuw later voor Nederland bewerkte 1 ) . Deze schreef
hem in November 1838 uit Parijs o .a . het volgende
Nous voyons par votre lettre que votre voyage de retour a Amsterdam n'a pas ete aussi satisfaisant que vows 1'esperiez ; les evenemens
et les desappointemens se presentoient en fouler j'aurais pense que
vows vows seriez fort rejoui de ces circonstances en ce qu'elles fournissaient matiere a des impressions de voyage dont vows pourriez
profiter . Cette lettre (la votre) fourniroit un excellent article a la revue
de Paris ; 2 ) mais je suis asset egoiste pour la garder pour moi .
J'aurais biers voulu vows dire quelques mots d'une revolution qui
s'opere ici et qui a pour cause et pour point de depart une jeune
i) De veertig voorschriften van het Whistspel, in tweeregelige rijmpjes
vervat en van toelichtingen voorzien . Vrij gevolgd naar het Fransch van
J . Brunton, door Mr . J, van Lennep . Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1863 .
2) In 1836 had J, v. L, een artikel voor de Revue de Paris geschreven,
getiteld : Vondel, le poete hollandais .
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fille de 17 ans qui n'est belle, ni jolie, ni grande ni bien faite ; mais qui joue,
d'inspiration, la tragedie comme la jouaient nos artistes les plus habiles .
Cette jeune fille est juive et se nomme Rachel ; elle mendiait daps
les cafes en y recitant des vers . Rencontree par un acteur du Theatre
francais nomme sanson, elle debuts it y a quelques semaines et depuis
cette epoque la salle ne desemplit pas . Je ne 1'ai pas vue encore
mais it parait que sa diction est d'une grande purete, que son jeu
est passionne et energique, et qu'elle menage habilement ses intonations . Or, voici les consequences qui resultent du succes de cette
jeune tragedienne ; elle ne joue que les pieces de Racine et de Corneille qu'on oubliait faute d'interprete ; le public et la jeunesse y
reprend gout, et les monstruosites de M .M . Lago, A . Dumas et autres
ne sont plus apprecies ou le sont trop . Je ne sais si vous etes romantique ; j'espere que non, car je ne le suis pas beaucoup . Je dis pas
beaucoup, car je n'ai pu me soustraire entierement a la maladie du
romantisme, qui a fait irruption daps toutes les productions de 1'esprit,
et ces gens la m'ont gate mon Racine qu'ils appellent rococo et
perruque et que je me reproche sincerement de trouver quelquefois
un peu froid .
Vous comprenez que si la raison et le bon sens reviennent sur le
theatre, it y a tout lieu de croire qu'ils reviendront aussi daps la
litterature, dans les arts, et meme daps les mceurs . Ce sera la un
changement notable, it en faut convenir, et qu'on ne sauroit trop
desirer . Le Gouvernement a compris cela, je crois ; le Roi est alle
entendre Mile Rachel, lui a fait compliment et lui a donne mille francs ;
c'etait dans ses premiers debuts, et elle manquait du necessaire .
Dites a Monsieur votre pere combien j'ai ete sensible a son obligeante
lettre, dont l'elegance et la facilite du style m'ont paru bien remarquables dans un etranger qui n'a pas meme visite la France . En
conscience je voudrais ecrire le francais comme Monsieur votre pere .
Quant a vous qui reclamez mon indulgence, je vous en punirai en ne
vous disant pas que vous n'en avez pas besoin .
Het was merle onder den indruk van het uit Parijs vernomene,
dat J . v . L . zijn „Aan de Zanggodin" dichtte, in den MuzenAlmanak van 1839 opgenomen'), waarin hij, zijne romantieke
afdwalingen afzwerende, tot den moederschoot der Grieksche
Muze terugkeert.
I) Aan de Zanggodin (met portret van Mlle Rachel Felix) . Ned . MuzenAlmanak 1839 . Amsterdam, J . H . Laarman. - Poet . Werken, Rotterdam,
M. Wij t en Zonen, i 86 r, VII, i66.
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't Is waar, 'k heb merle versche bloemen
Op vreemde altaren uitgestrooid .
Mijn slapen met een krans getooid,
Niet bij uw laauwerkrans to noemen ;
Maar toch ! mijn hart vergat u nooit .
'k Bleef, zelfs afvallig, u herdenken .
0! wie de erkent'nis, u verschuldigd,
Met opgeblazen trots miskenn',
Mijn her zal, eer haar snaren springen,
Nog eenmaal u ter eere zingen
En toonen dat ik dankbaar ben .

Aan het einde spreekt hij ook van Rachel :
Reeds zien we aan Seines oeverzoomen
Naar 't outer zoo gevierd voorheen,
Maar dat van elk verlaten scheen,
De breede scharen samenstroomen
In 't glansrijk koor van Melpomeen ;
Daar wordt uw eerkroon u hergeven
Een maagd doet weer uw zangen leven ;
Een tenger kind, door u bezield,
Wie 't eigen geestvuur doet ontbranden,
Dat eens in Delfos tempelwanden
De priesteres betooverd hield .
Bakhuizen van den Brink nam in „de Girls", bij zijne beoordeeling van den Muzen-Almanak, den dichter daarover onderhanden') en betuigde zijn spijt, ja zijn verontwaardiging dat een
man als V. L ., die tusschen de gedenkstukken der Ouden was
opgevoed, wien de roem toekwam een nieuwe dichtsoort op onzen
bodem to hebben gevestigd, door zijn openlijken afval, door zijn
zonderling manifest, den onzinnigen strijd die ten nadeele van
kunst en gezond oordeel gevoerd werd, weder had aangewakkerd .
Of Van den Brink de zaak niet wat zwaar, wat al to zeer au serieux
opvatte ? J . v . L . was een man, geslingerd tusschen de romantiek
en het klassicisme, of, gelijk Busken Huet het aardig zegt, » een
I)

De Girls, 1840, blz . 40 vlgg .
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kind der negentiende eeuw, die met een verloren-paradijs gevoel
het aangezicht gekeerd houdt naar den bloeitijd der achttiende" 1 ) .
Hier sprak zijn licht ontvlambaar gemoed en getuigde, niet zoozeer
tegen alle romantiek, maar tegen de afdwalingen en uitspattingen
der romantische school vooral in het buitenland en tegen het
op den achtergrond geraken, ja geheel vergeten worden van de
klassieken, zoowel van den nieuwen als van den ouden tijd,
waarvoor hij terecht vreesde . Wat natuurlijker, dan dat hij, man
geworden, eenigszins met een glimlach de overdreven geestdrift
van den jongeling voor de romantiek beschouwde en tot zijn
eerste en sterkste liefde terugkeerde . Ik houd het er voor dat hij
over de verontwaardiging van Bakhuizen van den Brink ook
geglimlacht heeft
In November van hetzelfde jaar 1838 werd in Amsterdam het
vijftigjarig bestaan gevierd van het genootschap ,,Doctrina et
Amicitia", waarvan J . v. L . gewoon- en zijn vader honorair-lid
was . De eerste berichtte over die feestviering het volgende aan
A . Veder
Brr 1 dat is een weekje geweest . Het heugt my niet sedert mijn
studententijd zoo aan de rol geweest to zijn . Alle dagen nesters en
fi jne wijnen op kosten van Doctrina, wier glorieuse feestviering gy in
de couranten hebt kunnen lezen . En het beste is, dat de grappen goed
gelukt zijn en dat seder to vrede was . Ik zal u by gelegenheid in staat
stellen er merle om to lagchen, 't geen gy doen zult, al ware het maar
uit beleefdheid . Het discours van mijn vader 2 ) was een meesterstuk
ik weet nog niet hoe by de menschen gedurende een uur zoo genoegelijk heeft kunnen bezig houden over eene societeit, die oorspronkelijk door Keezen opgericht, flu zeer Oranjegezind is en waar
men niet veel antlers doet, (buiten eene verhandeling om de 14 dagen)
dan hetgeen in alle societeiten plaats heeft . Christians (de clarinettist)
zeide er van : ,,de professor heeft my uitmuntend geamuseerd ; het
was een capitale solo" .
1)

Litt . Fant. en Kritieken, II, 8 .

2)

Feestrede ter viering van het vijftigjarig bestaan des Genootschaps

Doctrina et Amicitia to Amsterdam, gehouden op den 12den November 1838 ;
door Mr. D. J, van Lennep, honorair lid van dat genootschap . Amsterdam,
C . A . Spin . 1838 .
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J . V . L . had bij die gelegenheid een paar versjes 1 ) gemaakt ;
toes het Cenootschap zijn vijf-en-zeventigjarig bestaan vierde
hield hij de feestrede . 2 )
De romanschrijver had intusschen, sedert de verschijning van
de Roos van Dekama, flu twee jaren geleden, niet stil gezeten ;
in het najaar van ditzelfde jaar zag het eerste deel van „Onze
Voorouders" 3) het licht, dat de beide verhalen „Alwart" en
„Brinio" bevatte . 4 ) In de voorrede, in September, in Ems
geschreven, lezen wij o .a . :
Men heeft veel over het nuttige of nadeelige der historische romans
geschreven en getwist : en het is mijne bedoeling niet to dezer plaatse
dit vraagstuk opnieuw to berde to brengen . Dat ik mij aan het opstellen en uitgeven van dergelijke verhalen bezondig, is een bewijs,
dat ik de snort voorsta en mijn gevoelen to dien opzichte kan niet
onpartijdig zijn . Slechts dit geloof ik to kunnen vaststellen, dat de
rechte kennis der waarheid minder schade lijdt door een roman dan
door een dagblad of een geschiedkundig werk . Dit moge bij den eersten opslag een paradox schijnen ; maar niets is er, dat meer heeft
van een paradox dan een nieuw denkbeeld : - en de verklaring mijner
stelling is flood eenvoudig . De lezer van een roman is reeds door den
titel gewaarschuwd, flat hij waarheid en verdichting door elkander
gemengd zal vinden : en hij heeft het zich zelf to wijten, zoo hij alles
voor goede must opneemt. De dagblad- en de historieschrijver daarentegen beloven waarheid : -- en hoevelen onder hen zijn er, die
woord houden? -- In de tafereelen, welke ik thans den lezer aanbied,
en welke ik naar kronologische orde desk to vervolgen, zoolang mij
het schrijven en het publiek het lezen daarvan niet verveelt, zal echter
de verdichting zeer licht van de waarheid to onderkennen zijn . Omtrent
1) Een nieuw lied op het vijftigjarig bestaan van het genootschap Doctrina
et Amicitia . -- Doctrina op het bal van Amicitia, 14 November 1838 .
2) Feestrede ter viering van het vijf-en-zeventigjarig bestaan des genootschaps Doctrina et Amicitia, to Amsterdam, gehouden op den 28sten November
1864, door Mr. J . van Lennep, lid van verdiensten van flat genootschap .
C . A, Spin en Zoon. -- De feestviering was, om bijzondere omstandigheden,
een jaar uitgesteld .
3) Onze voorouders in verschillende tafereelen geschetst . 5 deelen. Amsterdam, P . Meyer Warnars . 1838-1844
4) J. v . L . maakte gewoonlijk zelf de schetsjes voor de vignettes, die dan
later door den teekenaar werden uitgewerkt . Het was in die dagen moeilijk
iets goeds van dien aard in Nederland to krijgen .
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al wat de volgorde en den afloop der gebeurtenissen, de gewoonten
en zeden, de karakters der bestaan hebbende personen betreft, zal ik
zoo getrouw mogelijk teruggeven, hetgeen het gezag van vroegere
schrijvers mij geleerd heeft : en faal 1k, de schuld zal niet bij mij, maar
bij hen gelegen zijn . Ik zal wijders de reeks mijner verhalen zoodanig

pogen in to richten, dat zij, ofschoon met elkander in onmiddellijk
verband staande, echter to zamen genomen de trapsgewijze ontwikkeling vertoonen, welke de invloed der verschillende volkeren, die
ons land bewoonden, en der maatschappelij ke stelsels, die het beheerschten, daarin hebben teweeg gebracht . Er zal hierdoor, vlei ik
mij, eenheid in de verscheidenheid en afwisseling bij gelijkvormigheid
ontstaan .
De verschillende deelen van „Onze Voorouders" volgden elkander met vrij geregelde tusschenpoozen op ; nadat het laatste
het licht gezien had, verscheen in 1845, van de hand van Dr . Jonckbloet, in den eersten jaargang van „de Tijd", eene zeer uitvoerige
kritiek van het geheele werk .') Na to hebben opgemerkt, dat het
meer ontwikkeld gedeelte onzer natie zich in de laatste jaren, door
strenger aesthetische studien, ontwrongen had can den magnetischen invloed der vreemde romantiek, wier in de lucht hangende
beginselen geen vasten wortel konden schieten op Nederlandschen bodem, gaat hij aldus voort : „Thans is ook de tijd gekomen, om onze oogen to openen voor de verdienste van die
schrijvers die getracht hebben ons smack in to boezemen voor
de geschiedenis des vaderlands, voor de politieke en intellectueele
ontwikkeling onzer voorouders, door ons met minder dorheid en
meer plasticiteit, dock met geweten, den geest daarvan in verschillende tijdperken voor to stellen . Bepaaldelijk hebben wij
hierbij op het oog „De Voorouders" van onzen hoogstverdienstelijken schrijver Mr . J . van Lennep, - omdat de schrijver
zelf verscheiden malen in gemeld werk den wensch uitte dat
zijne pogingen uit dit oogpunt mogten worden beschouwd, -omdat hij daarin altoos is miskend en omdat hij daarin - om
ons in eene reeks aaneengeschakelde verhalen den voortijd to
een indrukwekkend en volkomen gebouw optrekt,
schilderen
i) Mr. J . van Lennep beschouwd als meer dan romanschrijver . De Tijd,
eerste jaargang, tweede deel, bladz . 71--91 en 129--148.
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wel waardig in zijne deelen en bijzonderheden to worden beschouwd .
„Wij zullen de reeks van voorstellingen, vervat in de vijf tot
flu toe uitgekomen deelen van de „Voorouders" niet uit bet aesthetisch oogpunt beschouwen . Immers bet letterkundig publiek
heeft reeds de beste uitspraak gedaan over de aesthetische waarde
flier verhalen, door metterdaad to toonen flat „bet lezen daarvan
niet verveelt ."
„Alleen de niet genoegzaam erkende waarde van ,,Onze Voorouders" uit een geschied- en oudheidkundig oogpunt willen wij
den lezer van „de Tijd" onder de oogen brengen en bun Van
Lenneps uitmuntend talent ook van dien kant leeren waardeeren ."
De criticus gaat thans den inhoud der verschillende verhalen
uitvoerig na en bewijst zijne hierboven aangehaalde stelling uit
onderscheidene kleine 1) en groote trekken . Wat „Alwart" betreft,
waar de vraag beantwoord wordt, op welke wijze de Batavieren
aan hunne betrekking met de Romeinen geraakt zijn, toont hij
aan, flat de schrijver, met de intuitie van bet genie eenig licht
heeft gezien, daar waar voor ieder duisternis heerschte ; en later,
waar hij de opmerking maakt, flat de beide laatste deelen niet
in voile kracht of frischheid den stempel van des schrijvers innige
vertrouwdheid met onze middeleeuwsche letterkunde dragen, die
i) Op bladz, rat schrijft hij : „Ik zal bier van Lenneps schetsen van bijzonderheden niet in bet breede toetsen aan de wetenschap ; eene kleinigheid,
eene oppervlakkige nietigheid, moge ten bewijze strekken van zijn streven
naar waarheid, ook in details . In ,,de gestoorde Bruiloft" (deel IV, bladz . 37)
laat hij Graaf Aernout zeggen : „Ik sta u toe een gunst van mij to verzoeken,
en bij Sint-Jeroen, . . . , zij is u to voren verleend ." Het zweren bij en aanroepen van heiligen was eene gewoonte ; maar waarom roept de Graaf bier
juist den minder gebruikelijken Sint Jeroen aan, en niet een ander heilige,
b .v . Sint Aelbrecht, den gevierden patroon zijner voorzaten? Zie, de tegenwoordige inval der Noren moest den Graaf noodwendig een hunner vroegere
tochten in 't geheugen roepen, waarbij Sint Jeroen to Noordwijk den martelaarsdood gestorven was : to meer moest hem flit in bet geheugen liggen,
omdat zijn vader, Graaf Diderik, de overblijfselen van den martelaar van
Noordwijk naar bet klooster van Egmond had doen overbrengen, hetgeen
vijftien jaar voor flat de bier geschetste gebeurtenissen zijn ondersteld plaats
to hebben, met veel staatsie geschied was . Geen wonder flat deze plechtigheid
indruk gemaakt had op den jongen Aernout, en flat hij zich thans den
martelaar herinnerde en hem aanriep !"

FERDINAND HUYCK .

249

alleen tot zuivere waarheid en voile kaarheid van voorstelling
leiden kan, gaat hij voort : „Evenwei hij is er geen vreemdeling
in, alles behalve dat ; daarenboven, hij was niet verstoken van
gezag van vroegere schrijvers ; maar bovenal dat, wat ik, zoo
gedurige herhaling niet naar vleierij zou zwemen, wederom zijn
genie zou noemen . De »Voorouders" overtuigden ons ook hier,
gelijk vroeger, van de waarheid, dat een groote geest, met weinig
middelen, veel kan tot stand brengen ."
De hoofdaanmerking van den recensent, vooral wat de beide
laatste deelen betreft, is dat, al is de schrijver in de schildering
van den geest van het tijdperk volkomen geslaagd, de zeden, het
kostuum van den tijd, hoewel ze niet tegen de waarheid strijden,
die toch niet geheel en al terug geven ; ner ligt reeds over het
vierde deel een neutrale tint verspreid, die bij het volgende nog
meer in het oog valt . Het hof van den Graaf (in ,,de Bedevaartganger") zou ruimschoots aanleiding hebben gegeven om de zeden
van den hoogen adel en detail to schilderen, maar wij zoeken er
tevergeefs naar . Het huiselijk leven op Rijnegom (in hetzelfde
verhaal) is meer uitvoerig beschreven ; maar behalve dat Mabelia
in een geheel exceptioneelen toestand verkeert, die niet gunstig
is om de gewone huiselijke gebruiken, de details van het familieleven to doen uitkomen, missen wij ook hier de uitkomsten die
alleen eene diepe en volgehouden studie der middeleeuwsche
dichters kon schenken ." Na eene uitvoerige bespreking van het
laatste deel (De Reisgenooten), eindigt Dr . Jonckbloet zijne recensie met deze waardeerende woorden : Na al de gemaakte aanmerkingen blijven Van Lenneps „Voorouders" toch altijd en in
ieder opzicht van zeer hooge waarde ; wij zijn overtuigd, dat de
prins onzer romandichters bij nog ernstiger studie met zijn onnavolgbaar talent juweeien van het eerste water zal leveren, die
glansrijk zullen afsteken ook tegen de voortreffelijkste voortbrengselen van het genre . Hoog zijn wij met de Voorouders ingenomen,
vooral omdat wij het doel waardeeren dat de schrijver daarbij
voor oogen had, een doe! dat hij zeker zal bereiken, naarmate
de zin van het publiek voor vaderlandsche historie en oudheid
meer wordt ontwikkeld ."
J . v . L . schreef aan den recensent van zijn werk den volgenden
brief, d .d. 2 September 1845 :
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WelEdele Heer!
Ik ben vergeten, wie de man is, die gezegd heeft, „qu' en fait
d'eloges, nous aimons mieux la flatterie que la louange ." Kwame de
beschouwing van ,,Onze Voorouders", in den Tijd geplaatst, van
iemand, die eenige reden hebben kon om my to vleien, of die gewoon
was wierook toe to zwaaien, dan zoude ik in het genoegen, 't welk
die beschouwing my verschaft heeft, een bevestiging van bovenstaand
gezegde meenen to vinden . Maar noch het een nosh het antler heeft
hier plaats : en zoo niemand u in 't algemeen van vleizucht beschuldigen zal, zoo zoude er by u althands geene reden ter waereld kunnen
bestaan om mijn werk in 't bijzonder met uwe lofspraak to vereeren .
Naarmate uw standpunt ten mijnen opzichte dus onpartijdiger was,
moet ik my to meer met uw goedkeurend oordeel gestreeld gevoelen .
Dat u mijn werk behaagd heeft, zoude my op zich zelf reeds een
bijzonder genoegen doen ; dock dubbel genoegen doet het my, dat
gy reden geeft, waarom : en grooten dank ben ik u verschuldigd,
dat gy u de moeite wel hebt willen getroosten, uwe gronden daarvoor
openbaar to maken, en aan het Publiek to toonen, datgy voor't minst
in mijne onsamenhangende verhalen een hoofddenkbeeld, een plan
wist to vinden . Gelukkiger zeker kon de uitgave uwer beschouwing
nooit vallen, dan op dit oogenblik, flu juist de Spectator my gebrek
aan een vast plan verweten had .
Gy zult my niet kwalijk nemen dat ik alle lofspraak is zoo zoet,
zelfs wanneer zy boven verdiensten gaat
al het goede, dat gy van
mijnen arbeid zegt, maar met welgevallen slik ; -- dock ook uwe
aanmerkingen, zeker veel to weinig en to welwillend, neem ik niet
slechts dankbaar aan, maar moet er de juistheid volkomen van
erkennen . Eene daarvan wil ik echter even aanroeren, en zulks niet
ter wederlegging, maar tot bevestiging van hetgeen door u gezegd
is . Gy zegt dat ik meer partij had kunnen trekken van de middeleeuwsche dichters om het huisselijk leven flier tijden to schilderen ; -dock gy laat er terstond eene hoogst vleiende vergelijking op volgen,
door aan to toonen, flat ook de vorsten der schilderkunst de details
doorgaans hebben verwaarloosd . Intusschen, zoo ik uwe aanmerking
volkomen toegeef, de verschoning, welke gy op een zoo beleefde
wijze volgen laat, mag ik niet als op my van toepassing achten . Ik
heb toch hier en daar details genoeg geleverd, ja misschien ben ik
voor vele lezers reeds to uitvoerig geweest ; dock, zoo ik de middeleeuwsche kleur niet sterker heb doen spreken, het was om eene
andere reden . Er was by veel naiefs, ook veel in, flat my to gril, to
naakt, to ruw voorkwam, flat mijn, misschien to klassiek gestemd
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gevoel kwetste, en dat ik vreesde, ook by mijn lezers onaangename

gevoelens to zullen verwekken . Ik kan u niet zeggen, hoezeer my de
verhalen van le Bibliophile Jacob, en anderen, die hier en daar de
oude fabliaux letterlijk uitschreven (en misschien wel omdat zy zulks
deden) in een beroerde stemming hebben gebracht : en a tout prix
besloot ik, hun voorbeeld niet to volgen, al moest er de inkleeding
eenigzins door lijden . Gaarne wil ik desniettemin erkennen, dat ik,
met eenige inspanning, beide klippen had kunnen vermijden en de
kleur der tijden beter, al ware het dan eenigzins meer verzacht, dan
in de wezenlijkheid, terug kunnen geven . Zoo gy intusschen Chaucers
pilgrimage met de beschrijving mijner Reisgenooten vergelijkt, zult
gy zien, dat ik niet altijd even bevreesd ben geweest, by de middeleeuwsche dichters ter roof uit to gaan, of, gelijk Moliere het uitdrukt,
„de reprendre mon bien ou je le trouvais ."
Nogmaals, WelEdele Heer ! hartelijk dank voor de my bewezen
dienst, en zij het my vergund, u to verzekeren, dat niets my aangenamer zijn zal, dan u op mijne beurt, waar de gelegenheid zich
voegzaam aanbiedt, to toonen, hoezeer uwe verdiensten op prijs
gesteld worden door
Uwen D .V . Dienaar,
J . van Lennep .
Het spreekt wel bijna van zelf, dat de twaalf, of wil men, vijfen-twintig verhalen, ') die in „Onze Voorouders" to vinden zijn,
en die to zamen een tijdvak van ongeveer dertien eeuwen behandelen, niet alle dezelfde literarische kunstwaarde bezitten ; wel
i) In het vijfde deel, „de Reisgenooten", vinden wij dertien verhalen

vereenigd, die to zamen den inhoud uitmaken van een veel grooter, dat tevens
het veertiende is .

Genoemde twaalt verhalen zijn de volgende : Alwart, Brinio, Charietto, De

Saxische Wee2en, De Friezen to Rome, De Koorknaap, De Hunenborg, De

gestoorde Bruiloft, Ulrich de Zanger, De Friesche Bouwmeester, De Bedevaartganger en De Reisgenooten. Het tweede werd in het Fransch en bet
Duitsch, het derde, vierde, vijfde en zesde in laatstgenoemde taal overgezet .
Als curiosum diene dat de Duitsche vertaler, de heer Lerz, die blijkbaar
niet voor zijn task berekend was, den schrijver in de voorrede de pedanterie

in den mond legde, dat hij dat genre verhalen „verstond'' (te schrijven)
in plaats van „voorstond", en dat hij „De Saxische Weezen" in „Das Sach-

sische Wesen" overbracht ! - J. v . L . beklaagde zich daarover in het Handelsblad van 27 October 1842 . - In 1905 vertaalde de heer G, van der Pot „De

gestoorde Bruiloft" in het Engelsch . (The disturbed Wedding) . Niet in den

handel .
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echter vinden wij in alle zonder onderscheid, in ,,de Reisgenooten" wellicht nog het meest, de groote gave van vertellen
terug, die Van Lennep in zoo hooge mate bezat 1). In hun geheel
genomen, zijn misschien „Brinio" en ,,de Koorknaap" het best
geslaagd . Het eerste verhaal schildert ons de oorzaken, waarom
de Batavieren tegen de Romeinen opstonden, het tweede voert
oils terug tot de dagen van Godfried den Noorman, toen alles,
van de Britsche kusten tot aan de eilanden der Middelzee, voor de
„kinderen der grimma herna" beefde . In ,,de Reisgenooten", waarvan J . V . L. het plan aan Chaucer's „Canterbury Tales" ontleende,
gelijk hij zelf in zijn brief aan Jonckbloet erkent, wist hij door
een handigen greep de ontmoeting van Jonker Jan van Arkel met
den kleinen Savoyer knaap aan de ontknooping to verbinden, en
deze daardoor des to belangwekkender to maken . 2)
Wij keeren terug tot het jaar 1838 . „Ik zit", schreef J . v. L . in
November aan A . Veder, „nu in barensnood met een gedicht voor
het Instituut en wilde wel dat het afware ; want ik heb weinig
tijd en het vaerzen maken gaat my zoo vlot niet meer of als
voorheen ."
„Jacobaas weeklacht op het Huis to Teylingen", werd 19 December
door den dichter in de vergadering der Tweede Klasse van het
Instituut voorgedragen, en in het volgende jaar uitgegeven . 3)
„De menschen hier beweren, dat mijne weeklacht mijn beste
dichtproduct is," berichtte J . v . L . weder aan zijn vriend ; „al de
oude heeren alhier hebben by mijne lezing gehuild ; de beeldhouwer Royer was zoo verrukt, dat by mijne hand gekust heeft .
Volgens dezelfde logische conclusie moeten de Rotterdamsche
i)

Busken Huet (Litter . Fant . en Krit . II, bladz . 20), over Ferdinand Huyck

sprekende, zegt : „dit werk is zeker de gelukkigste maatstaf van de gaven des

auteurs. Alleen het vijfde deel van „Onze Voorouders" (de Reisgenooten)

verraadt misschien een nog grooter talent van vertellen ; en ik mag niet
verzwijgen, dat ik voor die dertien kleine verhalen eene bijzondere liefde
koester."
2)

Men zie ook het belangrijk artikel van A . S . Kok : „Hoe Van Lennep

aan zijne Reisgenooten kwam", in „Noord en Zuid", 1891, bladz . 385-415 .

3) Te Amsterdam, bij Meyer Warnars . Het werd door S. Farncombe

Sanders in het Engelsch vertaald, onder den titel : „Jacoba's lament at the
House of Teylingen .
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schooners my om den hats vliegen . U. v . L . zou daar het gedicht
voordragen .) Zoudt gy geene kaartjens kunnen afgeven, ten einde
zuiks ordelijk in zijn werk ga en die omhelzingen beurt aan beurt
plaats grijpen ?"
Het gedicht, eene „heroide" in gewijzigden vorm, een n heldinnebrief" zonder adres, zooals Beets het noemt, 1} bevatwerkelijk
schoone gedeelten . Ik denk aan die regels, waar de eens zoo
machtige gravin hare boersche, helaas I eenig overgeblevene
vazallen, eerst bespot, daarna benijdt ; of aan die andere, die ik
mij niet weerhouden kan hier aan to halen, waar zij een aandoenlijk beschreien van Karen kinderloozen staat, plotseling
afbreekt en zich bezint .
Had ik voor 't minst een troost nog mogen smaken
Die moedervreugd, waar 'k vruchtloos naar bleef haken !
En, in een telg, gewiegeld op mijn knien,
En Bors'len en mijzelf herleven zien !
Een kind ! een kind! o denkbeeld vol verblijden !
Wat teederheid, wat zorgen zou ik 't wijden !
Geen moeite of leed, waar' dat geluk het mijn',
Dat lastig of verveelend mij zou zijn .
Vergolden, ja, ware al mijn vroeger smarte,
Als ik een spruit mocht klemmen aan mijn harte,
Als ik voor 't eerst den schuldeloozen lack

Bevallig op zijn lipjens rijzen zag,
Zijn traantjens of mocht wisschen, langzaam, zoetjens,
D' onwissen tred der wankelende voetjens
Bestieren, zijn ontwikk'ling gadeslaan,
En uit zijn mond den moedernaam verstaan
Hoe teeder, o hoe teeder zou ik 't minnen!
Wat zeide ik? ach! waar dwalen mijne zinnen?
0 dwaze wensch, dien ik mij zelve schaam .
Voor mij een kind ! Voor mij een erfgenaam,
Wien ik alleen mijn rampen na kon laten !
Een speelpop voor oproerige onderzaten !
Een doelwit voor den haat van Flips ! want hij
Heeft ook een zoon : en nooit vergaf hij 't mij,
Indien een telg, uit d'ouden stam geboren,
z} J. v . L, herdacht, bladz . 13 . Het gedicht tell 372 regels .
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De droomen van zijn heerschzucht kwam verstoren .
En toch ! God weet, dat ik voor mijnen zoon
Geen heerschappij, geen grafelijke kroon,
Noch al wat mij zoo duur stond, zou begeeren .

Het had weinig gescheeld, of het voorjaar van 1839 had groote
veranderingen in het leven van J . v . L, gebracht . „lk kan u als
een groot nieuws vertellen," schreef hij, einde April, aan zijn
vriend Veder, ,,dat ik met Beyerman en Schotel op de nominatie
sta om Van Kampen to remplaceeren . 1k sta voor de rangregeling
in (een mooi woord van het Handelsblad, vooral voor my, die
de „r" niet zeggen kan) ik bovenaan ." 1 )
Dat het professoraat in de Nederlandsche letteren en vaderlandsche geschiedenis hem aantrok, kunnen wij ons licht voorstellen ; het blijkt ons ten overvloede uit hetgeen wij verder in
den brief lezen :
Het zoude eene machtige verandering in mijn leven geven . Intusschen geloof ik oprecht, dat ik in die betrekking nuttiger voor anderen
en my zelf zoude zijn dan in mijne tegenwoordige en zal dus, zoo
het stadsbestuur my des waardig keurt, het in my gestelde vertrouwen
op prijs stellen en er aan pogen to beantwoorden . Ik ben gelukkig
geen nieuweling in het yak ; met de jongelui zal het wel schikken en
ik geloof dat ik op een standpunt ben gekomen, waaruit ik de zaken
zonder wrevel of partijdigheid zal kunnen bezien . De nominatie zal
waarschijnlijk eerst in Juny in deliberatie komen . Dit uitstel hindert
my ; want behalve dat ik liever hoe eerder hoe beter mijn lot weet,
scheelt, in geval van benoeming, gene maand zeer veel, althands zoo
ik behoorlijk mijne oratie en de onderscheidene collegies in orde
maken moet. -- Ik denk, onder ons gezegd, dat de meerderheid in
den Raad wel voor my wezen zal ; dock er zijn rechtschapen, brave,
vrome lieden in het collegie, die er wel wat gevaar in zien, de opleiding der onbezonnen jeugd toetevertrouwen aan een onbezonnen
leeraar . Patientie ! Het bestaan van mijn huisgezin hangt gelukkig niet
van de zaak af ; doch ik wensch deze betrekking om vele redenen,
die het my verveelen zoude hier neer to schrijven en u om to lezen .
i) Men zie over deze zaak het lezenswaard opstel van den Heer Taco H .
de Beer : „Hoe Mr . Jacob van Lennep in 1839 geen hoogleeraar werd aan het
Athenaeum to Amsterdam," in „Nederland", III, bladz . 399 ,--4to.
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Van de drie mededingers, was misschien Schotel de meest
wetenschappelijke, V . L . zeker de meest geniale, die tevens op taalen geschiedkundig gebied als dilettant zijn sporen verdiend had ;
Beyerman had weinig of niets in dien geest gepresteerd, maar
daar hij in beklag was, waren er sommigen, die hem wenschten
to helper . Als Amsterdammer, zoon van den bekenden hoogleeraar, zelf beroemd dichter en schrijver, en vriend van vele
leden van den Raad, had J . v . L., naar alley berekening, verreweg
de meeste kansen .
Doch . . , . „there 's many a slip, twixt cup and lip" ; en J . v. L .
zou ook deze refs, gelijk wel meer in zijn levee, de waarheid
van dit spreekwoord ondervinden . wat hij in zijn schrijver aan
Veder gezegd had, was waar : men wilde hem we!, maar men
wist toch niet of het niet to gewaagd zou zijn hem to benoemen .
Die aan den weg timmert heeft veel bekijks, en de kijkers maker
niet alien vriendelijke opmerkingen . J . v . L . was gewoon zich
overal en altijd in het openbare levee to bewegen, en noch van
zijn hart, noch van zijn wandel een smoorkuil to maker ; de kritiek
bleef dan ook niet uit . Men verweet hem zijn levenslust, zijne
voorliefde voor het tooneel en voor de vrijmetselarij, zijne opgewondenheid, ja lichtzinnigheid op jeugdigen leeftijd . . . . en later,
zijn romantischen aard en bovenal zekere „flirtation", van eenige
jaren geleden, die, al werd zij door sommigen tot „dichterlijke
vrijheid" gestempeld, en al kwam zij niet verder dan tot een
„geestelijk adulterium", zooals hij zelf zeide, toch in wijden kring
rechtmatige ergernis gegeven had .
School er order die verwijten nu en dan niet eenige Farizeesche eigengerechtigheid, eenige poging om eigen zonde to
bedekken, door op een antler of to geven ; eenige naijver op
V. L .'s populariteit? Het is zeer waarschijnlijk .
En toen kwam en nog iets bij, dat de deur toe deed .
Half Mei ontving elk den leden van den Raad een exemplaar
van het volgende adres, terwijl de anonieme opsteller daarenboven de „kieschheid" had, er ook een aan J . v . L. en aan liens
vader to zenden :
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Aan den Edel Achtbaren Raad
der Stad Amsterdam .

De vacature, bij het Athenaeum Illustre dezer Stad, door het overlijden van wijlen den verdienstelijken Hoogleeraar N . G. van Kampen,
ontstaan, zal welligt eerlang weder worden vervuld, en de publieke
papieren hebben, dezer dagen, de vermelding van personen ingehouden, die daartoe in aanmerking schijnen to komen .
In deze gesteidheid van zaken vermeent het beschaafd en aanzienlijk gedeelte des publieks de belangen der Doorluchte School en
van de Studeerende Jeugd, aan de nauwlettende zorg van UWelEdel
Achtb. inzonderheid to moeten aanbevelen . Is eene grondige en uitgebreide kennis der Nederduitsche taal- en letterkunde en der vaderlandsche geschiedenis een eerst en onmisbaar vereischte voor een
Hoogleeraar in de genoemde vakken, niet minder wordt van hem
gevorderd, dat hij in zich een geest van orde en welvoegelijkheid
aan bedaarde ernst weet to paren, en tevens de geschiktheid bezitte,
om zijne verworvene kundigheden op eene gepaste wijze aan de
studeerende Jeugd merle to deelen . Insgelijks, dat hij zich als derzelver
vaderlijke raadgever betoone, en de gelukkige begaafdheid hebbe,
om, in zijne gewigtige betrekking de welmeenende vriend en leidsman
zijner kweekelingen to zijn .
Maar, behalve die bekwaam- en geschiktheid, tot de vervulling van
zijn belangrijken post zoo allernoodzakelijkst, mag men van een
Hoogleeraar, nog daar en boven, en inzonderheid vorderen, dat hij,
als Mensch en Burger, daartoe geheel en volkomen bevoegd moge
geacht worden ; dat is : dat hij een Man zij van een onbesproken
levenswandel, wiens gedragingen de onmiskenbare blijken opleveren
van zijne onwankelbare gesechtheid aan de beginselen van zedelijkheid en plichtsbetrachting, Godsdienst en Jeugd .
Indien regtsehapenheid en een geheel onberispe1jk levensgedrag,
met alle regt, in elke openbare ambtsbediening, als hoofdvereischten
gevorderd worden, dan geldt zulks, inzonderheid, den Hoogleeraar,
aan wien de gewigtige task der opleiding van jonge lieden is aanvertrouwd, en dat wel op een leeftijd, waarin de nog onervaren
Jeugd, bij het ontwaken van zinnelijke neigingen en hartstogten, nog
lets meer behoeft, dan den bekwamen en voor zijn yak berekenden
Leermeester ; en een wijze en menschkundige Mentor, op de gladde
en gevaarvolle levensbaan, voor haar onmisbaar is . Van de gegrondheid en het hoog belang dezer opmerkingen is het beschaafd en
aanzienlijk deel des publieks, en een groot aantal achtenswaardige
huisvaders en huismoeders diep doordrongen ; en zij twijfelen geen-
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zips, of dezelfde gevoelens zullen bij de Leden van den Achtbaren
Raad dezer Stad eenen weerklank vinden . Hecht men aan de waarheid

van het gezegde geen gewigt, en voegen zich, nevens de begaafdheden van den bekwamen en voor zijne betrekking geschikten Hoog-

leeraar, geene rechtschapenheid, geen geheel onbesproken wandel,
geen eerbied voor zedelijkheid en de meest eerwaardigste en heiligste
banden der zamenleving -- dan beven zij terug voor de noodlottige
gevolgen van den verderfelijken invloed, dien het schandelijk voor-

beeld van meer bejaarden, bij de nog onervaren en zoo ligt verleidbare
Jeugd, zou kunnen to weeg brengen !
Deze overwegingen en waarheden aan de aandacht van UEdelAchtb .
bescheidenlijk herinnerende, vertrouwen zij, die dezen brief vermeenden
to moeten opstellen, dat hunne namen, aan den voet dezes, gemist
zullen kunnen worden ; aangezien dit geschrijf een onderwerp betreft,
waaromtrent alleen grondbeginselen en geene personen (als zoodanig)

in aanmerking mogen komen, en waarbij het geheele ligchaam van
het beschaafd, aanzienlijk en zedelijk-Godsdienstig publiek, in het

belang van het opkomend geslacht, het levendigst aandeel neemt ;
daarbij in het vast vertrouwen voihardende, dat de EdelAchtbare Raad
dezer Stad, bij eene toekomstige vervulling der openstaande Hoogieeraarsplaats, een Man zal verkiezen, die niet slechts de noodige
bekwaamheid en geschiktheid voor dezelve in zich vereenigt, maar
tevens een Man zij van een geheel onbesproken gedrag en van een
deugdzamen en voorbeeldigen levenswandel 1 ) .

Dit soeperige schotschrift, want een beteren naam verdient het

niet, miste zijn uitwerking niet .

,,Het schijnt flu zoo goed als zeker," schreef J, v . L . 19 Mei aan
A . Veder, „dat men my niet kiezen zal . Men is bang, dat ik de jongelui
op een slechten weg zal brengen . De zaak zelve is my nu door al
het gezanik volkomen onverschillig geworden : alleen verveelt het my,
nu de treuzels van den Raad misschien nog een paar maanden met
i) Zeer kort hierna werd, na den dood van C . Alewijn, den Commissaris
der Publieke Werken to Amsterdam, als parodie van het voorgaande, een,
insgelijks ongeteekend, adres verspreid, waarin het beschaafd en aanzienlijk
deel des publieks er vooral op aandrong voor den openstaanden post een
man to kiezen, niet slechts bekwaam, maar bovenal tot in de kleinste bijzonderheden onberispelijk en zedelijk onbesproken . Dit was immers vooral noodig
in een Commissaris van Publieke Werken, waar zinnelijkheid het gebouw
der voorvaderlijke instellingen dreigt to schokken !
I.
17
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de benoeming zullen toeven, zoolang met het mes in de bulk to blijven
zitten, en er gedurig van derden over to moeten hooren spreken en
op allerlei laffigheden antwoorden . Maar het is nu niet antlers : de
Burgemeesterskamer wilde wel, dat ik verzocht niet in aanmerking to
komen ; maar dat pleizier zal ik hun niet gunnen : ik ga voor geen
anonymen brief loopen . . . .
Den 5den Juni geschiedde de benoeming ; J, v. L . kreeg eene,
en Beyerman zeven-en-twintig stemmen, terwijl Schotel in 't
geheel niet in aanmerking kwam .
„En toch zijn het alien vrienden of bloedverwanten van my, met
wie ik dagelijks omga," schreef de mislukte hoogleeraar aan Veder ;
„Het was mijne eigene daad waarvoor ik boette ; Vader en vrouw
hebben zich de zaak zeer aangetrokken . Ik ben, hoezeer grootelijks
verdeemoedigd, niet ontmoedigd, en zal mijne haters en benijders met
boeken over de geschiedenis doodgooien .
Een deftig professor zoo J . v . L . zeker nooit geworden zijn
wel een hoogleeraar, die zjne studenten met warme liefde voor
Nederlands geschiedenis en letterkunde had weten to bezielen,
zonder hun daarom de fouten onzer natie to verbloemen, gelijk
toen de gewoonte was ; 1 ) daarenboven, geestige en geniale
menschen zijn niet zoo overvloedig, dat men hen zonder schade
kan voorbijgaan ; droog zouden de colleges van J . v. L . in elk
geval niet geweest zijn!
Dat de beslissing voor hem, die zelf Secretaris van Curatoren
der Doorluchte School was, en als zoodanig later ook de inauguratie van Beyerman moest bijwonen, zeer pijnlijk geweest is
spreekt wel van zelf ; het besef zelf de voornaamste oorzaak van
i) „Ziet gy," schreef hij aan A . Veder, „daarom verlangde ik alleen een
professoraat, om joist het tegenovergestelde to kunnen doen als mijn voor
ganger en, in stede van Vaderlandsche deugden en perfecties eeuwig op to
hemelen, en den jongen lieden wijs to maken dat niets goed en fraai was dan
by ons, hen to kunnen waarschuwen tegen de lafheid onzer natie, tegen dat
flikflooien van groote heeren, tegen dat gemis aan alle zelfstandigheid, hetwelk, God beter 't, ons pygme~n zoozeer doer verschillen van onze voorvaderen - en daarom zal ik ook wel niet gekozen worden ; - maar ik zal
het toch uitkraaien ; flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo, 't geen
overgezet zijnde, zeggen tivil : wil de raid niet, dan zal het publiek er aan
moeten gelooven."
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het gebeurde to zijn, verbeterde de zaak niet, al was er eenige
vergoeding in de betuigingen, waarmede zijne vrienden hem
trachtten to troosten : „dat geheel Nederland de stem van den
Amsterdamschen Raad veroordeelde en het uitsprak : Van Lennep
had moeten gekozen worden, niet omdat het ambt hem vereerd
had, maar omdat hij het zou vereerd hebben !"
J . v . L . was echter de man niet om lang het hoofd over jets
to laten hangen ; hij maakte van alles liever een grap, en vond
dan ook aanleiding om het mislukte professoraat in het volgende
grafschrift to pas to brengen, dat hij kort na deze gebeurtenis,
„gedurende eene ongesteldheid, en in aanmerking nemende de
zekerheid des doods(notaris-stijl)" op zich zelven gemaakt had :
Hier ligt Van Lennep flood,
En rot in 's aardrijks schoot .
De man is Secretaris,
Inspector, Commissaris
En Ridder ook geweest
Van 't Nederlandsche beest .
Rijks-Advocaat daarneven,
En ook tot Lid verheven
Van meen'ge Maatschappy,
Van 't Instituut daarby .
Hy heeft ook veel geschreven,
Zoodat by by zijn leven
De persen zwoegen liet .
. . . Professor was by niet . 1 )
M

Eer ik tot jets geheel nieuws overga, mogen de volgende korte
i) De volgende grafschriften werden door J, v . L, in dezen zelfden tijd

vervaardigd :

Van Lennep ligt hier, die het nietsdoen heeft gehaat ;

en :

Deed by geen goed, dan deed by kattekwaad .

Hier ligt Van Lennep : by stierf toen geen kunst meet wou baten,

Die aan de menschen veel stofs tot lezen verschafte, en ook tot praten .

Een grafschrift, door A . Veder op zijn vriend gemaakt, luidde aldus :
Hier, wand'laar, ligt Van Lennep ;

Waar' 't spreekwoord waar geweest

„Hoe grooter geest, hoe grooter beest",

Zijn halskraag waar' van hennep!
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uittreksels uit brieven van J . v . L . aan A . Veder, van het begin
van 1840, hier eene plaats vinden . De eerste is van 20 Januari :
Ll. Woensdag op het Casino begon Mevr . H . onder een galop
met J . S . to politiseeren . „Wat drommell" zei deze, ,,praat je ook al
politiek? hou je by je keukenboek" . . . .
Dat herinnert my een gezegde van Coquerel, toen Mevrouw
van Lennep hem eene reflexie over zijn preek maakte ;Madame,"
zeide hy, » quand ma femme se mele de mes sermons, je lui dis : ma
,femme, tricote ; -- mais quand c'est Madame van Lennep, qui me
fait 1'honneur de m'en parley, je dis : Madame, tricotez ."
Ziedaar eene opvatting, waartegen de hedendaagsche vrouwen,
en terecht, vrij wat zouden in to brengen hebben! . . . Thans nog
jets uit een brief van 24 Februari
Het is tegenwoordig genre om to gaan naar de Varietes, een
schouwburg in de Nes, waar men in een tastbaren tabaksdamp zit,
(zoo men al het geluk heeft eene zitplaats to bekomen, tot welk
einde men 1 uur voor den aanvang der vertooning in loco zijn moet)
of antlers in een drang van menschen staat en rechts en links stompen krijgt, zonder to spreken van de glazen punch enz. die men by
ongeluk over 't lijf krijgt . Elken avond worden er twee-a-driehonderd
menschen wegens plaatsgebrek teruggezonden . Men betaalt 75 cts.
entree en bekomt daarvoor wat men lust . Mijn vrouw is er geweest
met Hodshon, Roell, den Generaal Boreel, Deutz enz ., al wat men
edel noemt, en hun respectieve dames . Ik hou to veel van mijn gemak,
en heb hen laten trekken . Zy zeggen, dat de acteurs vrij goed spelen .
Beets heeft hier zijne Ada gelezen . Het dichtstuk heeft veel verdiensten, maar de voordracht was slecht . Hy weet volstrekt zijn
stem niet to buigen, en alles gaat op denzelfden dreun voort . Ik heb
hem by my ten eten gehad en zeer genoeglijk den middag met hem
doorgebracht . Zijn Camera Obscura--laudatur ab his, culpatur ab
illis, 1 ) bijzonder door de Predikanten . Nu, hoor ik, wilde by het
Vaderschap wel weer of staan .
Zij, die Beets op later leeftijd hebben hooren voordragen,
kunnen getuigen, dat, is het bovenstaande waar, hij sedert zijn vijfen-twintigste jaar in die kunst goede vorderingen gemaakt heeft .
i) „Wordt door dezen geprezen, door anderen gelaakt ."
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Had J . V . L. zich, als romanschrijver, tot flu toe uitsluitend op
geschiedkundig terrein bewogen, in den zomer van 1840 verscheen zijn eerste zedenroman en tegelijk zijn meesterstuk
Ferdinand Huyck, ') „een van het begin tot het erode schoon en
aangenaam en bevredigend boek, in de voile kracht en rijpheid
van den mannelijken leeftijd gedacht en geschreven, met vrije en
kalme beschikking over al des schrijvers gauss, en dat aan zijn
hart geen minders eer doet das aan zijn pen ." Dit gunstig
oordeel van Beets 2) wordt zelfs door Busken Huet, dies niemand
van vooringenomenheid met V . L . zal beschuldigen, beaamd,
waar hij van Ferdinand Huyck spreekt, als van „een door en
door minzaam boek, zoo frisch als een heldere voorjaarsmorgen,
zoo genoegelijk als het onverwacht bezoek van een hartelijk
vriend ." 3) Het nageslacht onderschrijft deze kritiek nog, zoodat
i)

De lotgevallen van Ferdinand Huyck, 2 deelen, Amsterdam, P . Meyer

Warnars, 1840. In 1841 verscheen eene Duitsche vertaling : Die Abenteuer

Ferdinand Huycks ; in 1858 eene Fransche van de hand van den Heer

Wocquier en den oudsten zoos des schrijvers, Mr . D. J . C . van Lennep, onder

den titel : „Les aventures de Ferdinand Huyck" en in 188o eene Engelsche,

door A. Arnold, ,,The Count of Talavera" . - In de eerste bewerking van den
roman was de voornaam van den held „Frederik" .
a) Mr. J . v . L, herdacht, bladz . 18 .

3) Litterarische Fantasies en Kritieken II, bladz, i6 .

Wenscht men to vernemen hoe een der bekwaamste critici van den lateren

tijd over de romans van J. v . L ., met name over F . Huyck denkt, men sla

de korte ,,Aanteekeningen bij het lezen van Bosboom-Toussaint en Van

Lennep" door L, van Deyssel op (De XXe Eeuw, Sept . 1903, blz . 379- 384) .
Hij zegt daar o. a. : „De schrijfwijze treft - in vergelijking met den stijl van
188o-I9oo - door iets oppervlakkigs en iets onwerkelijks. En zij heeft bijna

niets op den stijl van 188o-I9oo voor . - Het is echter in zijn snort uitstekend werk. - De beschrijvingen zijn op een enkele plaats onevenredig

uitvoerig . . . daarom wel onderhoudend, maar zij houden den lezer de handeling
to veel op . - Het is niet wijsgeerig als Beets, en niet zoo breed van voor-

dracht als Bosboom-Toussaint . Het is verbeeldings-voorstelling en zeer goede
geestigheid . De geschiedenis als zoodanig - dat is : het dramatische - in

F, Huyck - hoe zeer ook een betere litterator tot het makes van zoo iets

wellicht onbekwaam ware - behoort, litterair gesproken, tot het zwakste

wat er bestaat . Immers vertoont deze niet alleen geen spoor van wijsbegeerte

of zielkunde, maar spot als 't ware met de meest oppervlakkigs waarschijnlijkheid . . . De verdienste van F. H, daarentegen wordt gevonden in de levendigheid van of beelding, de grappigheid hier, en de geestigheid daar, van zoo
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ik, indien ergens, in elk geval bij dit boek, mij van eene kortere
of langere uiteenzetting van den inhoud kan onthouden ; hij is,
van al de romans van J . v . L ., nog steeds de meest gelezene,
de meest geliefde . Als weinigen to huffs in de achttiende eeuw,
aan welke hij, zoowel door opvoeding als door geboorte de hand
reikte, - ik denk bij het eerste ook aan zijn intiemen omgang
met de oude Juffrouw Wageli, die hij ons in de voorrede van
Ferdinand Huyck als Juifrouw Stauffacher ten tooneele voert,
schildert de schrijver ons met bijzondere voorliefde en levendigheid personen en toestanden uit dat tijdvak, 1) terwijl zijne gave
van vertellen op menige bladzijde weder heerlijk to voorschijn
treedt . De beschrijving der ontmoeting van den held van het
menige passage, in de gracelijkheid, het gemoeds-zwierige bewegen op een
enkele plaats . - De waarde als afbeelding van het dagelijksch leven

door levendigheid van verbeeldings-voorstelling, door geestigheid en door

gemoed -- is dus de eenige waarde van dit werk . - Tot de beste gedeelten
van F . H, behooren : het hoofdstuk behelzende de voorvallen in de herberg

to Zoest en het samenzijn van Ferdinand met Henriette Blaek op het landgoed
van Mevrouw van Bempden, daar waar hij haar zijn samenzijn met Amelia

moet verklaren, nadat Susanna hen alleen heeft gelaten . - Uit „de Pleegzoon" : de beschrijving der inneming van het kasteel van Bruck door de
Spanjaarden. - Dit is zeer goed ."
i)

In „Taal en Letteren" I, 287-291, wijst de heer T . Terwey, in een

opstel : „Ferdinand Huyck en de Hollandsche Spectator", duidelijk aan, dat
J, V. L., bij de schildering van het dichtlievend gezelschap ten huize van

Helding en van de hardrijderij op den Haarlemmerweg enkele vertoogen

van Van Effen's Spectator voor den geest stonden . Wel verre van hem daarvan
een verwijt to maken, zegt hij : „Daarin had V . L, volkomen gelijk . Wilde hij
een getrouw tafereel leveren van de zeden der eerste helft van de i8e eeuw,
dan kon hij niet beter doen dan zich in teekening en kleur zoo nauwkeurig
mogelijk to houden aan de modellen, die hem nit dit tijdperk ten dienste

stonden, en dat hem daartoe ook het een en ander nit den Hollandschen

Spectator kon dienen, ligt voor de hand. Voor elk liefhebber der letteren is
het aantrekkelijk waar to nernen, hoe een talentvol schrijver als V . L, de
vruchten zijner studie weet dienstbaar to maken aan zijn doel ."

Men zie ook : J . H, van den Bosch : „Van Lennep en de achttiende eeuw",

in „Noord en Zuid", 1890, 1-26 . „Hoe kwam het," vraagt hij, „dat J . v . L .
zich in het bezadigd gezelschap der mannen van de Gids niet thuis gevoelde?

Het was, omdat zijn hart achttiende-eeuwsch klopte . . . . Zonder V . L .'s ver-

eering van de 18e eeuw, pronkte zijn derde roman niet op onze boekenhangers. F. Huyck is een meesterstuk van intrige, bij „De Roos v . Dekama"
vergeleken" .
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verhaal met de bevallige Henriette Blaek in den koepel op
Guldenhof, die van de schipbreuk op de Zuiderzee en van den
wedren bij de herberg „de Tweehonderd Roe," het verhaal van
kapitein Pulver, om niet meer to noemen, verraden de oude
meesterhand, terwijl de figuren van den ouden Huyck, met zijne
Latijnsche gezegden, die van zijne geestige dochter Susanna, van
den poeet Helding en van de vrome Tante Letje den lever niet
licht uit de herinnering zullen gaan . Een niet geringe verdienste
van dezen roman is dat hij zoo door en door hollandsch is, al
zijn er hier en daar reminiscenzen aan vreemde auteurs, zelfs aan
Dickens, 1) to vinden ; „nooit is," ik citeer Beets nog eens, „de
eigenaardige, de oudhollandsche wijze van denken en gevoelen
en doers, duidelijker to zien en to waardeeren gegeven ." 2) Men
herinnere zich hier vooral het achtenswaardige gezin van den
deftigen hoofdschout, de teeder zorgzame, beminnelijke moeder,
en de zoo straks genoemde, ietwat stijve, bekrompene en toch
in den grond zoo innig vriendelijke en waarlijk vrome Tante
Letje ; en ieder zal toegeven, dat deze planters nergens anders
dan op vaderlandschen bodem konden gegroeid zijn . Misschien
is de held van het verhaal zelf ietwat to brave-hendrikachtig, en
zijne beminde, Henriette Blaek, to onbeduidend ; deze laatste
heeft eigenlijk niet veel anders dan haar schoonheid en vriendelijkheid en moet, wat het amusante betreft, verre onderdoen voor
de vroolijke, geestige Susanna ; dock J . v . L . oordeelde dat in
den roman, even als op het tooneel, ,,le beau role" niet altijd
aan de hoofdpersonen toekomt. Wat het ,,sterk sprekend burgerlijk
karakter" der Amsterdamsche aristokratie betreft, waarop Buskers
Huet in zijne kritiek op het boek eenigszins smalend wijst, 3)
J. V . L. was to goed met de patricische wereld der achttiende
eeuw bekend, om deze niet naar het levers to teekenen ; en Buskers
Huet vergeet, dat klassieke eenvoud tot de burgerdeugden van
deftige aristokratische gezinnen als dat van den hoofdschout
behoorde ; aardig is dan ook het verschil geteekend tusschen de
leden der patricische familie Huyck en den, eenigszins geaffeki) De Drost Doedes op Terscheliing herinnert, door zijn wijze van spreken,

eenigszins aan Jingle in de Pickwick Papers .
2)

J, v. L, herdacht, bladz, i8 .

3) Litt . Fant. en Krit . II bladz . i8 .
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teerden, fransche woorden gebruikenden Reynhove, uit de Haagsche
groote wereld .
Van de vele brieven, die J . v . L . na het verschijnen van zijn
„Huyck" ontving, lasch ik hier slechts eene van A. Veder en
daarna twee van Da Costa in ; de laatste vooral zijn merkwaardig,
zoowel om de eigenaardige aanmerking, welke de schrijver op
het boek maakt, als om den town van hartelijke belangstelling
en liefde, die ons uit die brieven tegemoetkomt ; de oude vriendschap was niet verdwenen, niettegenstaande de verschillende
wegen, sedert vele jaren door beiden bewandeld .
» Ferdinand Huyck", schrijft Veder den 9den November 1840, ,,heeft
mij eenige regt aangename avonden verschaft : zeer zelden heb ik
eenen Roman gelezen, die de nieuwsgierigheid zoo bij voortduring
spant en de belangstelling zoo zeer levend houdt ; hij heeft mij een
paar keeren tot drie uren in den nacht laten opblijven, zoodat mijn
mond door het gestadig cigaartjes rooken den volgenden morgen een
schoorsteen geleek . Onderscheidene karakters zijn daarenboven keurig
geteekend en op Ferdinand na, bevalt de familie Huyck mij bij uitstek, hoezeer Santje wel eens wat plat wordt ; de huiselijke tooneelen
zijn allergelukkigst . Van gebrek aan vinding zal niemand u verdacht
houden : want er is intrigue in voor een dozijn romans . Indies ik
eene aanmerking wilde makes, zoude ik zeggen, dat gij, zoo als de
meeste Romanschrijvers en in 't bijzonder van Lennep gewoonlijk
doet, u op het laatst er wat of hebt willen helpen . De wijze, waarop
Bos en Amelia aan strand worden gelokt en vooral de toon van
onverschilligheid, die niettegenstaande de teleurstelling welke zoo
grievend moet zijn, in het gedrag en de gesprekken van alle de belanghebbenden, zoowel als in het verhaal van uwen held heerscht,
heeft mij het minst van alles bevallen .
Dan over het geheel, ik herhaal het, vind ik den Roman een
meesterstuk, dat misschien meer das eenig antler verhaal in onze taal
den Gilblas nabij komt . - Maar een lief hebber van veel smack,
oordeel en geheugen, heeft mij eene opmerking gemaakt, die zoo zij
waar is, mij om eene zeer opvallende (en met een vignet versierde)
plaats in den Roman leed doet . Hij verzekert mij namelijk dat omstreeks 1720, als wanneer uwe geschiedenis voorvalt, geese parapluies hier in het land gebruikt werden : derzelver invoering dateert
wel van 50 jaren later. Wat is daarvan ?
A propos van de
vignettes, die zijn al zeer min .
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Facsimile naar het han.dschri .ft van Ferdinand Huyck .
berustende in de bibliotheek der Rijks-Universiteit to
Leiden . (Hoofdstuk XVY . Verhaal van Kapitei n Pulver .)
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1 . V . L . schijnt geantwoord to hebben, dat hij het boek om de
wille van den uitgever bekort had, die het antlers to lang vond ;
in een volgenden brief van Veder vind ik namelijk deze ontboezeming : „Uwe reden, waarom gij het slot der geschiedenis
van Huyck zoo gejaagd hebt, is potsierlijk van de zijde van
eenen schrijver, die zich niet laat betalen en alleen gewoon is
den boekverkooper geld in den zak to jagen ."
De eerste brief van Da Costa is van 14 September ; hij luidt
aldus :
Waarde Vriend !
Ik ontfang zoo even het Exemplaar van uwen Huyck . Mijn dank
voor de verplichtende attentie der toezending blijve niet uitgesteld,
tot dat ik U den indruk der lectuur zelve zal kunnen to kennen geven .
Thands heb ik behoefte U to zeggen, hoe my dit uw vriendschappelijk
aandenken aandoet ; maar ook nog jets meer daarby . . . hetwelk Gy
een ouden vriend niet kwalijk nemen kunt.
Het zijn thands 14 jaren, sints onze naauwe vriendschapsomgang
geschorscht werd. Meent Gy dat ik in dien tijd, en by al wat, sedert,
om ors en met ons al voorviel, niet aan U gedacht heb, met weemoed
gedacht heb ? Gy hebt ik weet dit, ook my niet vergeten . . . . Maar
zal ik dan nu den man, met wien de betrekking eens zoo teller was,
ooit kunnen zien of tot hem schrijver, alsof er nimmer jets dergelijks
plaats had, alsof wy nimmer jets meer voor elkander geweest waren,
dan broeders in de kunst der poezij, en thands medeleden van eene
hooge Letterkundige Inrichting ? Neen, dat kan ik niet ; dat mag ik
ook niet . Ik moet het U zeggen, dat mijne ziel nog altijd verlangt met
U Christen to zijn, dat is, Christus toe to behooren, den Christus niet
van menschelijk maaksel, maar den Christus van het levend en eenig
waarachtig Woord Gods!
Gebruik, begaafde Van Lennep ! uw schoon talent tot luister van
wat ook onzer Vaderlandsche Letteren het zij, en waarheen de aart
van dat talent U aandrijve . Sta, en vorder meer en meer, in de Vaderlandsche maatschappij aan de plaats, die U in meer dan een opzicht
toekomt ! Maar last U toch noch door het een, noch door het antler,
last u door de wereld en hare toejuiching - (voor gestellen als de
uwe gevaarlijker wellicht dan voor andere) - niet verblinden . Wat
heeft zy, wat kan zy by dat geen, wat zoo vaak de stof onzer
gesprekken uitmaakte ? -- Mochten toch onze schriften zelve ons niet
tot een strik zijn ! Ik zeg dit met onbewimpelden nadruk tot U! Ach l
het heiligste en dierbaarste, kan door menschen worden opgevat, voor-
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gesteld, ingekleed op eene wijze die het ridicuul uitlokt, en schijnt to
wettigen . Maar dat belachelUke het staat op geen hairbreed afstands,
ik zeg niet van het verhevenste, maar van het zaligste en eenig zaligmakende ! Lieve Vriend ! daargelaten alle verwante vragen, hebben
uwe schriften zich van dien zuurdeessem vrij gehouden ? Meen niet,
dat ik als zedemeester wil optreden . Ik ben een zondaar, , . . maar die
in die erkentenis, en in de aanroeping van den eenigen Naam van
Verlossing, U zoo gaarne met my levende zag . Meen niet dat ik U
gedwongen fijn, of orthodox, of jets dergelijks wensche . Maar dit moet
ik vragen : hebt Gy, deze namen vliedende, gevonden hetgeen waarlijk
en eeuwig waarheid blijft, wat ook ter rechter of ter slinker afwijke ?
Dit moet ik U toeroepen, by onze oude gemeenzaamheid, by onzen
altijd gevoelden vriendschapsband . 0 ! vergeet toch niets : maar let op
den meer dan eenen weg, waardoor God U riep, en wilde leiden . . .
Laat ik het U, als my zelven, mogen herhalen, wat onze Hoofddichter
uitriep tot my, tot heel het toen opkomend geslacht : Wees Christen !
Ik weet niet of Gy dit snort van dank voor uwe liefelijke beleefdheid goed zult opnemen . Maar dit weet ik, dat gy my met den Homerischen Achilles met recht zoudt haten, Fi r ov µw x~v~ov ~vi q6iv,
a~,?.o ~F ~i2TOV. 1 )
Met innigen handdruk sluit ik .
t.
I, da Costa .
Het antwoord van J . v. L . op dezen „cri du cceur" heb ik niet ;
maar wat hij schreef, kan men wel eenigszins uit het wederantwoord van Da Costa opmaken, dat ik hieronder last volgen
VH . 17 Sept . 1840.
Waarde Vriend !
Heb dank voor uwe letteren . Zy deden my goed . Gy hebt, zoo ik
recht zie, U zelven recht beoordeeld . - En, staat gy daar, o ! Gy
zult meer ondervinden, meer ontfangen . Mijn hart zegt het my
Gy zult nog eenmaal discipel zijn en bekeerling, niet van menschen,
zwak en ellendig als Gy en ik, maar van Hem, die geene zonde
gekend heeft, en toch voor zondaars zoo teller, zoo onuitsprekelijk
medelijdig was!
En nu I onze omgang. Moge die herbloeien ! Maar wy willen niets
dwingen, en niets vermijden . Ik heb niets om U to dienen naar uwe
behoefte, dan alleenlijk dat eene woord : Tot Christus, ja tot Hem !
i) Indien ik het eene in mijn binnenste verbergde, en het andere sprak .

FERDINAND HUYCK .

267

-- Neen ! ik vrees niet, dat Gy scepticus worden zult, of blijven zoudt,
indien Gy al daartoe eenige neiging had . - Gy zult de Zon van God
niet ontkennen, om dat er by ons menschen, ja genaamde Christenen,
zoo weinig ware warmte en levensvruchtbaarheid is!
Een is uw Meester ! en als Gy tot Hem, naar uwe zielsbehoefte
bidt, dan zult Gy ook voor my bidden . - Hebben wy hartvernieuwing
niet telkens op nieuw van noode? en loopen wy, voor de dierbaarste
waarheid uitkomende, niet gevaar, van (zonder die herhaalde vernieuwing) woorden in plaats van kracht, en schijn in plaats van waarheid to hebben ? - Waarde Van Lennep ! ik zeg U niet : keer weder
tot dezen of genes hoe ook oprecht gezinden Christen !
maar nogrnaals en eindeloos : tot Hem .
En nu, de ergernis ! Ik seem die niet licht noch gaarne, waar gees
opzet, of vijandschap is tegen Gods Woord en Waarheid ; - en ben
alles van nature behalve Puritein . Maar ik zou het to weinig kunnen
zijn . - Bijbelteksten in den mond uwer Roman-karakters ! behooren
die daar, schoon zy dan ook tot het geheel der schildering niet gemist kunnen worden ? - Ik desk dan by de vordering van de kunst,
of de aandrift van het genie, aan het Woord des Meesters : indien
uw rechteroog u ergert, steekt het uit !
Wy zien elkander hoop ik, dezen avond, en dan overhandig ik U
zelf deze regelen .
Uw Huyck is, dunkt my, tot hier toe, nog superieur aan zijne
voorgangers . Gy hebt noch aan Wed . Knijpduim, noch aan Taste
Letje onrecht gedaan . - En toch ! - Gy verstaat my. Nu, Waarde Vriend! een ding blijft noodig . - God zy met U en
de uwen, met my en de mijnen!
t.
I. da Costa .
Ik geloof niet dat iemand in onze dagen, ook zelfs de vroomste
Christen, zich, bij het lezen van „Ferdinand Huyck'', zal ergeren
aan de daarin voorkomende bijbelteksten ; immers, zij worden
nergens in een geest van spotzucht, dock slechts met eerbied
door hen, die ze gebruiken, in den mond genomen . Nooit ook
wordt in J . V . L .'s geschriften met het heilige gespot ; in al zijne
verhalen heerscht integendeel een geest van eerbied voor God
en goddelijke dingen, die gunstig afsteekt bij dies, welke in veel
roman-litteratuur van onzen tijd gevonden wordt . Toch wares,
voor iemand als Da Costa (en die opvatting deelde hij zeker
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met vele mannen van het Reveil) bijbelteksten in een roman
niet op hun plaats .
In het najaar van 1840 werd Beets als predikant to Heemstede
bevestigd, tot niet geringe vreugde ook der bewoners van het
Manpad en van Woestduin, wier plaatsen in de kerk, sedert zijn
intrede, zelden of nooit onbezet bleven .
,,Gy hebt zeker vernomen," schreef J, v . L, den 4den Januari van
het volgende jaar aan W. Veder, „hoe by uitnemendheid Beets in
zijn predikambt voldoet. Volley kerken had men nooit to Heemstede
gezien ; zelfs ontbreekt het niet aan toehoorders, die met den eersten
trein van Amsterdam komen, en er zijn reeds partijtjens georganiseerd
om hem, zoodra het weer gunstiger wordt, van hier to gaan hooren
preeken . - Zijne vrouw bevalt ook algemeen . Zy is ook recht lief
en huislijk, en gansch niet van verstand ontbloot.
Dit alles is to fraaier, omdat Beets groote vooroordeelen to overwinnen had ; want de dorpelingen waxen fel gebeten, dat by hun als
't ware door den Heer der plaats was opgedrongen, en de opgezetenen
vreesden ook dat zijn preeken minder voldoen zouden dan zijn Kuser
of zijn Camera . Laatstgemelden heeft by bewezen dat by even goed
prediker als dichter was : en eerstgemelden heeft by gewonnen, door
zich in 14 dagen tijds met alley omstandigheden bekend to makeup
en met elk in zijn geest to praten : ook zijn catechisaties zijn, naar
ik hoot, zeer interessant en de kinderen hebben er machtig veel schik
in . 't Is maar to hopen, dat by ons niet to spoedig verlaten zal, maar
ik vlei my nogal dat by niet licht eene betere plaats dan H . vinden zal .
Een paar jaar later heet het over hetzelfde onderwerp
Beets blijft hier voortdurend velen door zijn leerredenen stichten
en niet minder door de ijverige, getrouwe wijze waarop by zijn ambt
vervult in het bezoeken van hen die opwekking, troost, bemoedigingp
onderwijzing behoeven . Hy is inderdaad een voortreffelijk mensch, en
zijn uitmuntende aanleg voor het herdersambt ontwikkelt zich meet
en meet. Allen die hem kennen, welke ook hunne denkwijze, rang
of ouderdom moge zijn, hebben hem hier even lief .
„Hebt gy," zoo vervolgt hij in den eerstgemelden brief, „het Huffs
Lauernesse reeds gelezen ? Het komt my onbegrijpelijk voor, hoe een
meisjen van 24 a 25 jaar niet alleen in de geschiedenis enz, zoo to
huffs is, maar die daarenboven op zulk een wijsgeerigen, kernvollen .
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trant, die een Gibbon of een Heeren vereeren zoude, kan behandelen,
hoe zy de godsdiensttwisten der 16de eeuw zoo klaar en cierlijk voor
oogen stellen kan, zonder ooit in de drooge dogmatiek to vervallen .
Daar moet intuitie by zijn : ou je ne m'y connais pas .
Begin Maart 1841 schrijft hij aan denzelfden
Gy hebt ongetwijfeld het vlugschrift van Broes gelezen over het
Concordaat? De man heeft wezenlijk gemeend dat men hem niet als
den schrijver zoude herkennen : als of zijn stiji ooit aan iemand, die
hem eens gelezen heeft, kon onbekend blijven . De geruchten omtrent
dat Concordant zijn nog zeer verschillend . De Heer Falck schrijft
uit Brussel dat het waarschijnlijk niet tot stand zal komen : berichten
uit den Haag luiden antlers ; wat er van is blijft echter duister en
onzeker . De oude Heer van Nassau 1 ) schijnt stellig voornemens het
Paaschfeest to 's Hage to komen vieren, in welk geval zijn zoon naar
Amsterdam zoa gaan . Hy is door zijn geheele hof verlaten sedert zijn
huwelijk, dock stoort er zich weinig aan en is zoo vroolijk en wakker
als een haan . 't Is rondom een ellendige boel en wy loopen er bitter
in met ons Oranje boven roepen . I'd rather be a kitten and cry : mew,
dan weer de hand aan de her to slaan voor de afstammelingen van
het Friesche huffs . Bewondert gy niet met my de geleerdheid onzer
courantiers, die altijd van Willem I als van een voorvader onzer
vorstelijke familie spreken ?
J . V . L . was to hartelyk Oranjegezind, om lang aan de hier
uitgedrukte voornemens getrouw to kunnen blijven, en heeft dan
ook nog verscheidene malen in later dagen ter eere van dat geliefd
Oranjehuis zijne zangen doen hooren ; wij zien echter uit deze
regels, hoe algemeen en groot de ergernis was, die Willem I
door zijn huwelijk met de Gravin d'Oultremont had gegeven .
De brief gnat aldus voort
Voor onze Protestantsche Kerk ben ik niet bezorgd : wel misschien
voor hare tijdelijke welvaart ; maar eene achteruitstelling, eene onderdrukking zelfs, zoude naar mijne gedachten een redmiddel wezen om
haar uit den staat van gedeeltelijke laauwheid, gedeeltelijke scheuring
op to heffen, ja by meer leven en warmte voor de goede zaak, de
onderlinge verdeeldheden en sektezucht to doen ophouden en eene
nieuwe hervorming to doen geboren worden . Dat deze hoog noodig
is, toont dunkt my de loop der gebeurtenissen aan . De Heidelbergsche
I)

Willem I .
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Catechismus, het Formulier van Eenigheid, voldeden in hun tijd aan
de behoefte ; maar onze eeuw heeft een nieuwen vorm, een nieuwen
band noodig, waar, met verwerping van schoolsche bespiegelingen,
de geest van liefde en vrijheid in heerscht . (1k weet niet of ik my
duidelijk genoeg uitdruk, maar ik vertrouw dat gy my verstaan zult .)
En ik wanhoop niet, wanneer ik zie, dat mannen als Broes en Da
Costa, die to voren moeilijk in een gareel to spannen geweest waren,
flu over de algemeene strekking des Christendoms volkomen eenstemmig denken en spreken . Het ontbreekt ons slechts aan een Luther,
wien men geene antecedenten kan tegenwerpen, maar die eensklaps
optreedt en de barrier uitsteekt, waaronder men zich to scharen hebbe .
Voor associaties ben ik bang . De Vrijmetselarij (dit klinkt wellicht
vreemd) kon veel doen, maar eerst moet het koren van kaf gezuiverd
worden ; dock antlers - ik zie het dagelijks - vermeerdert de
zedelijke kracht der vernuften niet naar evenredigheid van hunne
vereenigde waarde : en is, in een gezelschap van knappe menschen,
10 ± 10 + 10 ± 10 ± 10 niet 50, maar 5 . Piron zei to recht van
de Fransche academie : „ils sont quarante, qui ont de l'esprit comme
quatre ." - Wat maakt de sterkte der Roomschen uit ? Het hoofd .
In het laatst van April 1841 deed J . v . L. een pleizierreisje
naar Parijs en bleef er eene maand ongeveer . 1) Het was de eerste
maal dat hij de hoofdstad van Frankrijk bezocht, en hij maakte
er vele aangename kennissen, met wie hij later in geregelde
briefwisseling bleef . Onder hen noem ik den schrijver X . Marmier, 2 ) die hem bij Victor Hugo introduceerde, en van V . L .
zeide „qu'il avait du vrai vin de Bourgogne daps les veines,"
Mevrouw Elliot, eene zee, ontwikkelde vrouw, en Lord en Lady
Elgin, in wie, gastvrije woning hij vooral den laatsten tijd bijna
dagelijks verkeerde, en wie, beide bevallige dochters niet minder
op het gezelschap van den geestigen Hollandschen causeur gesteld
waren, dan hunne ouders . Uit de woorden van Mevrouw Elliot,
die hem „le vandale ecossais" noemde, leid ik of dat Lord Elgin
dezelfde was die vroeger, als Britsch gezant to Constantinopel,
i)

In de „Aurora" van 1841, 's Gravenhage, K . Fuhri, verscheen een relaas

van dat uitstapje, onder den titel : „Van Amsterdam naar Parijs", dat echter
niet verder gait dan tot de aankomst in de Fransche hoofdstad .
werd later door Sijthoff herdrukt .

2)

Het

Hij was lid van de Fransche Akademie en is o.a . bekend door zijne

„Lettres sur la Hollande" .

(1809--1885) .
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de beroemde Elgin marbles" van het Parthenon to Athene naar
Londen had doen verhuizen, Hij stierf nog in datzelfde najaar .
Enkele uittreksels uit de brieven door J . v . L . gedurende die
refs aan zijn vrouw geschreven, laat ik thans volgen .
Parijs, 2 Mei . Rue Racine .
Gy ziet dat ik er ben
en wel in een dichterlijke straat gelo
geerd . - Te Rotterdam kwam ik to half een op de boot en bracht
er de nacht door ; onder de merle-passagiers, beyond zich een oude
Fransman met een dochter en haar krulhond, die my tot afscheid in
den voet beet, dat de tanden er nog in staan, 't geen mijn afkeer
tegen viervoetige dieren niet verminderde . De refs was zeer onvoorspoedig : het was een afgedankte Keulsche boot waar wy merle voeren,
en de machinerie allerellendigst . Te Liefkenshoek kwam de officier
der Douanes aan boord ; toen deze mijn naam gelezen had, werd by
zeer beleefd, viseerde mijn paspoort dadelijk (de anderen moesten
de aankomst wachten), ging naast my zitten en verzocht my mijn
koffer maar provisioneel to openen, dan zoude by dien doen inspec
teeren . Dit geschiedde ook : en zoo was ik reeds klaar, toen men
met de anderen nog niet begonnen was. Hoe edelmoedig van die
Belgen ! Ik dacht niet dat de naam van den schrijver van het Dorp
aan de grenzen my zulk een goed accueil bezorgen zoude . Het kwam
in alien gevalle goed ; want ik had nu nog juist den tijd om den
spoortfein van 4 uur to bereiken . 0 ! wat is dat Belgien toch een
heerlijk land . De trein rijdt hard, echter niet veel harder dan by ons ;
maar het passeeren van twee treinen is een schrikkelijk geweld . Te
Mechelen is als 't ware een nieuwe spoorwegstad opgerezen . Daar
stonden misschien we! 1200 wagens, als de kermiskramen op rijen
naast elkander, en zeker we! 100 locomotieven . - De fransche
diligences 1) rijden goed ; maar wat my toch niet bevalt en bang
maakt, is de emulatie der beide ondernemingen, welke ieder oogenblik
een course aux chars veroorzaakt in vollen galop van den berg of ;
en dat met 16 a 18 passagiers en een bovenlast van belang . 't Is hier, waar ik logeer, het guartier latin, althands de barbier naast
mijn deur voert tot opschrift :
Hic fingit solers hodierno more capillos
Dextera naturaeque novos ars addit honores.
KEIPS~ TAXI2'TA
KAI ZLQ1 Q . 2 )
i)
2)

Van Brussel tot Parijs ging de refs nog per diligence, in 33 uur ongeveer .
„Hier maakt eene bekwame rechterhand, naar de hedendaagsche mode
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Parijs, 9 Mei.
. . . . Hetgeen my tot nog toe het best bevallen is, is de kerk St .
Sulpice van buiten ; -- Notre Dame is my schrikkelijk afgevallen en
zag er verwaarloosd uit, gelijk trouwens al de kerken . -- De place
de la Concorde is treffend : vooral de fonteinen zijn mooi ; maar die
36 vergulde lantarens op kolommen er omheen, zullen spoedig hun
glans verliezen en dan zeer leelijk worden . Het bosch van de Tuileries
is niet onaartig ; maar de bloemperken net Saardammer tuintjes in
't groot ; de Boulevards zijn vrolijk ; maar de Julyrevolutie heeft er al
de boomen doen vallen, en men braadt er van de zon . Men ziet aan
alles, dat men hier in een waereld leeft, waar alles onzeker is en
men op niets rekent ; want niets is of en overal steekt het ezeloor
uit . Magnifique restauraties ; met borden en kopjens (of liever koppen)
van het grofste aardewerk en vochtig tafelgoed ; fraaie decoraties en
aartige stukken ; maar beide vol fouten tegen waarheid, geschiedenis
en gezond verstand ; - oogverblindende winkels ; maar van binnen
(op eenige uitzonderingen na) niet aan het uiterlijke beantwoordende ;
allerliefst gekleede dames, die to huffs, ik meen op haar zolderkamertjens
geen brood hebben : kortom, het oude liedje : riches hotels, places
immenses, quartiers obscurs et mal paves, etc
Zie zoo 1 flu ben ik op weg om kennissen to maken . Eergisteren
heb ik gegeten met Marmier en een vriend van hem, Antoine de
Latour, onderwijzer van den jongsten zoon des Konings, die my een
deeltje poezy ten geschenke heeft gegeven, met een klinkdicht ter
mijner eere, hetwelk ik met een klinkdicht, merle in 't fransch, heb
beantwoord, tot verbazing van een iegelijk . 1) 's Avonds ben ik met
de Karen op, en de kunst voegt der natuur nieuwe schoonheden toe . . . 1k
scheer zeer snel en zwijg."
i) Het sonnet van den Heer de Latour luidde aldus :
Dans leur sainte ferveur, les chretiens du vieil age,
quand us se rencontraient sur quelque bord lointain,
pres de la meme source et sons le meme ombrage
s'asseyaient pour goilter un peu du meme pain .
Le repas acheve, debout sur le chemin
ils priaient en commun, chacun daps leur langage,
puffs se disaient leurs noms et, se donnant la main,
echangaient en partant leur baton de voyage .
La muse a ses croyants, et seule de nos fours
elle a ses pelerins qui, poursuivant toujours
au dela des deserts l'invisible Solyme,
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M . op een soiree geweest by M . et Mad . Biccio, waar een 20tal
menschen of en aankwamen . 1k hernieuwde er de kennis met A .
Dumas, die een wildenbras, maar een goede guile vent is, en my een
vrijplaats beloofd heeft tijdens de eerste vertooning van een nieuw
stuk, dat by aux francais geeft . - Ook vond ik er M . Considerant,
den hoogepriester van het Fourierisme, een nieuwe secte, even als
vroeger het St . Simonisme, welke vreemde dingen leert, b .v. dat de
maan 30 jaren voor den zondvloed gestorven is, dat de zee in 2300
jaren in limonade zal veranderd zijn, en dat wy over 31 jaar een
staart zullen dragen met een oog aan 't einde ; en dat alles zeer
ernstig .
1k ben een paar keeren in het Cercle des Arts geweest, waar ik
alies magnifiek mooi vond, maar my heb moeten vergenoegen van
naar een paar liefhebbers to kijken, die zaten to schaken ; want niemand kende my en ik ken er niemand . Intusschen, mijn titel van lid
van 't Instituut heeft er my voor een maand het honorair lidmaatschap van verworven.
Gy ziet dus dat die qualiteit toch ergens
goed voor is .
13 Mei . . . . Gisteren kwam Generaal Fagel by my om my to zeggen,
Convives alteres se partagent encor
l'ombrage harmonieux de cet arbre sublime

qui sur vows 8 Poete, abaisse ses fruits d'or .
J . V. L, antwoordde hierop het volgende :

a

l'Arbre enchante .

A.de Latour.

Ami, si quelquefois, au printemps de mon age,

Pour charmer mes ennuis j'ai cueilli quelques fleurs

De cet arbre sacre dont to vantes l'ombrage,

Si de ses fruits dores j'ai goate les douceurs,

Helas ! en reprenant mon penible voyage
J'ai vu de mon bouquet se fletrir les couleurs,

Et ces fruits, si riants soul le riche feuillage,

Ne laissaient apres eux qu'amertume et douleurs .

Mais malgre ces chagrins et ces degoats sans nombre,
Par un doux souvenir quelquefois arrete

Je revenais encore

a

cet arbre enchante .

a ceux que je vis sons son ombre,
A plus d'un, comme moi sur la route egare,

Et j'y r~vais

1.

Ami, c'est aussi

la

que je t'ai rencontre .

18
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dat de Koning my waarschijnlijk to Neuiily zal ontfangen : de presentaties zijn anders over ; maar ten mijnen gevalle zoude men wel eene
exceptie maken . Nu 1 wy zullen zien of Zijne fransche Majesteit haar
woord houdt. Coquerel heb ik nog niet kunnen aantreffen : by is uit
of houdt catechisatie . . . . Ik heb by Lord Elgin een zeer aangenaam
diner gehad : de heer des huizes is oud en caduc ; intusschen neemt
by nog een levendig deel aan het gesprek en, schoon by doof is en
zich moeilijk uit, toont by echter zijn belangstelling in hetgeen men
zegt . Milady is een groote sterkgebouwde vrouw, die latijn, grieksch,
hebreeuwsch, en de hemel weet welke tales meer verstaat, zeer verre
in de wiskunst is, en alles gelezen heeft . Zy is echter geheel zonder
pretensies en weet het gesprek altijd op de hoogte der aanwezigen
to houden . De dochters zijn allerliefste brunettes . Onze conversatie
was beurtelings Engelsch en Fransch, 't welk men daar zeer goed
spreekt, en ik moet bekennen, dat ik het vrij kluchtig vond, myzelf
somtijds op een latijnsche, zelfs op een grieksche citatie, als matter
of course to betrappen, even als ik by ons uit een hollandsch werk
citeeren zou . . . .
16 Mei . . . . Eergisteren wandelde ik naar de Champs Elisees, waar
ik het Panorama van den brand van Moskou bezichtigde ; het was
zeer belangrijk, to meer daar de man met het stokjen een veteraar
van de garde was, die er by tegenwoordig geweest was en alles op
zijn duimpjen kende . . . . Gisteren woonde ik eene zitting by van het
Fransche Instituut . Het lokaal der gehoorzaal is volkomen rond : de
Leden zitten in een oploopenden halves cirkel en de toehoorders,
vullen de andere helft of de gaanderijen, welke aan drie zijden het
gebouw inspringen. Na het verslag, hetwelk de Algemeene Voorzitter
van de Jaarlijksche Werkzaamheden gaf, las de Heer Mignet een allervoortreffelijkst verslag van het leven en de werken van den beroemden
rechtsgeleerde Merlin . Hoewel de stem van den redenaar eenigzinss
schor was, en zijne wijze van voordracht zeer eenvoudig en alles
behalve berekend om effect to maken, lokten de waarlijk schoone
gezegden, welke in zijne verhandeling voorkwamen, herhaalde males
de toejuichingen der aanwezigen uit en wist by mijne aandacht on-gemeen to boeien . Het was nog al grappig, dat verscheiden mijnen
buren zich tot my wendden, om to weten of deze of gene Leden, die
zy kenden, aanwezig wares : en das wees ik hun met het grootste
aplomb van de waereld, Thiers aan, of Dupin 1 ), of Arago, 2) of anderen,.
die ik aan hun portret herkende . . . .
i)

2)

Baron Pierre Dupin (1784--1873) staatsman, geleerd~ en schrijver .

Franc ois Arago (1786

1853), beroemd astronoom .
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18 Mei . Nu ben ik reeds over de ~/3 van mijn tijd van huffs en nog
heb ik weinig of niets gezien van hetgeen men eigenlijk het merkwaardige van Parijs noemt. Rechtuit gezegd heb ik daar ook minder
opgewektheid voor . Ik zie hoe langer hoe meer uit ondervinding, dal~
alles wat men in teekening of prent heeft bewonderd, in de wezenlijk
held afvalt ; op eerstgemelde vertoont het zich bevallig en netjes : in
de wezenlijkheid is het vuil, zwart en door aanplakbilletten of andere
smakelooze byvoegingen bedorven . Wat my, ofschoon ik overigens
zeer to vreden ben, in Parijs tegenstaat, is dat het eene stall is en blijft,
en dat men om de groene schaduw der boomen to genieten, zich eerst
door de zon gedurende een uur moet laten roosteren . . . .
24 Mei . Ik heb het nog al gelukkig getroffen, dat ik eergisteren de
zitting heb kunnen bywonen, van de Kamer der Gedeputeerden, waarin
het handelstraktaat met Holland is behandeld geworden . Het werd
verdedigd door Thiers, den gewezen Minister, door den joden bankier
Fould, en door eenige mindere personen, en hevig aangevallen door
den Heer de Woestemberg, koopman van Bordeaux, die zeer fraai en
gemakkelijk sprak, en onder anderen een magnifiek compliment maakte
aan Rochussen over zijn diplomatiek talent en over de wijze waarop
by het Fransche Kabinet in de kleeren gestoken had . De Minister van
Buit . Zaken, Guizot, antwoordde met een zeer woordenrijk, dock zeer
zinledig discours, waarin by aan Nederland en aan hun Koning den
grootsten lof toezwaaide ; onder anderen zeide hy, dat 2V2 Hollander
meer gebruikten (consommaient plus) dan tien Duitschers . Dit werd
schrikkelijk toegejuicht en na hem verkoos men niemand meer to
hooren . Het was vruchteloos of men sprak, er werd niet geluisterd
en de President, in stele van de orde to bewaren, ging zelf aan 't
babbelen . De anti-tractaatsgezinden waren woedend en ik zag het
oogenblik dat men elkander in 't hair zoude zitten . . . . Er is lets
bijzonder onedels en onwaardigs in die vergadering . De helft der Leden
komt niet op, en de 200 die er zitten, zien er niet uit als de vertegenwoordigers eener machtige natie, maar als schooljongens, die net
doen wat zy verkiezen, terwijl de meester afwezig is . Niemand, (tenzij
in buitengewone omstandigheden) verleent eenige aandacht aan hetgeen
de spreker zegt : of het moet zijn om hem op een onhebbelijke wijze
in de rede to vallen : de meesten lezen of schrijven brieven of babbelen
met elkander . Hun handelwijze buiten de Kamer is even laag als
daar binnen : de ultraliberalen denken dat hun grootheid waarin bestaat,
dat zy hun hoed ophouden in de kerk en op de hofpartijen met beslikte pantalons komen : en de overigen zijn aan de Ministers verkocht
eer zy nog to Parijs gekomen zijn en beschouwen het lidmaatschap
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slechts als een middel om ooms, neven, tantes, zoons en schoonzoons
to verrijken . Men noemt den tegenwoordigen regeeringsvorm dan ook
in plaats van le regime constitutionnel, le regime corruptionnel . . . .
Gisteren ochtend ging ik met Marmier naar Ste Beuve 1 ) en Edgar
Quinet, 2 ) en 's avonds trok ik naar Victor Hugo, die in een quartier
woont, waar ik nog niet geweest was, namelijk op de Place Royale,
(het oude Palais-Royal) door Corneille bezongen . Ik vond den romantieken dichter zittende in een groote kamer, met tapijtwerk behangen,
waar slechts eene lamp brandde, met zijn twee zoontjes naast hem
op de sofa . In een grooten leunstoel Mevr . Hugo, een magnifieke
mooie vrouw met heerlijke armen en een Joodsch uitzicht, en, nevens
hem, zijn twee dochtertjens, elk in een leunstoel, meer slapende dan
wakende . Het was een scene vol effect, en het penseel van Rembrandt
waardig. De man beviel my overigens wel en ik bleef tot 10 ure by
hem, waarna ik my begaf naar Charles Nodier, aan het Arsenal . Hier
vond ik een groot gezelschap vereenigd . De oude literator zat aan
't ecarte, dat by van tijd tot tijd verliet om met my to praten . Ik
bracht hem op zijn hobby-horse, de etymologie, zoodat by my terstond
en amitie nam . . . . 't Is jammer, dat ik, nu mijn vertrek op handers
is, juist den cirkel mijner kennissen zich zie uitbreiden ; maar hier
roept iedereen er nog mirakel van, dat ik in 3 weken al zoo bekend
ben als anderen, die hier drie jaren geweest zijn . . . .
De huisreis werd den 27sten Mei aangevangen en over Rouen
en Havre volbracht . Waar Parijs zulke aangename herinneringen
bij den bezoeker had achtergelaten, is het geen wonder, dat hij
zich later nog meermalen daarheen begaf om er een paar weken
door to brengen ; in 1860 en '66 logeerde hij er bij zijn vriend,
den uitgever L . Hachette, op liens buiten le Plessis-Piquet in
de nabijheid der stall gelegen ; de eerste maal, met zijn vrouw .
Nog in hetzelfde jaar 1841 verscheen, echter slechts voor
vrienden gedrukt, de E-Legende, die met hare zusters, de A-Saga
van Prof . J . Bosscha en de 0-Sprook van Dr. Abr . des Amorie
van der Hoeven Jr ., algemeene belangstelling wekte, als proeve
van den rijkdom onzer taal en de grondige taalkennis van de
drie bekwame manners, die zich met hare samenstelling onledig
hadden gehouden . 3 )
1)
2)

3)

De bekende dichter en criticus (180 . 1869) .
Schrijver (1803-1875) .
In 1879 werden de drie opstellen herdrukt en, in een boekje vereenigd,
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Toen Mr . Aen . Baron Mackay, kamerheer van Koningin Anna
Paulowna, den schrijver in het jaar na de uitgave om een exemplaar zijner E-Legende verzocht, zond deze hem het volgende
versje ten antwoord
WelEed'le Heer !
Geen belle helpt : het smeeken neme een ende :
Het deed me leed ; het speet me zeer .
Er bleef geen enkele E-Legende
Te Lennep meer.

,,Wat zegt gy," schreef J . v . L . 8 Dec . 1841 aan Beets, „van het
huwelijk van den Hoofdredacteur van den Gills met onze Romanschrijfster ? Ik geloof niet dat daar ooit verstandige kinderen van
komen. Twee zulke geleerde ouders moeten elkander noodwendig
neutraliseeren .
En jets later over hetzelfde onderwerp :
Ik heb, tijdens haar verblijf alhier, met de Jonkvrouw van Lauernesse
en haar liebhaber by Van der Hoeven gesoupeerd : de kleine sylphe,
of aangekleede zenuw, zoo als Dr . Willet haar min poetisch noemt,
is my best bevallen ; maar zeker, als zy met v . d . Brink binnentreedt,
is 't even als viel zy uit zijn zak
Men weet, dat het bewuste engagement niet lang daarna
afraakte ; Dr . Bakhuizen van den Brink en Mejuffrouw Toussaint
waren ook weinig voor elkander geschikt . 1 )
to Amsterdam bij P . N, van Kampen & Zoon uitgegeven, De E-Legende is
vloeiend geschreven ; het motto luidt : „lees en beef!" en de onderteekening :
„Lennep, den zevenden September" . Als proeve haal ik de eerste repels aan

„Een vreemde heerscher betreedt Berthes erfdeel . Geen der edelen wederspreekt des wreeden Werners recht, het recht des sterksten . De vreemde
heerscher, ten zetel der Wenden verheven, geeft het bevel : „Breng Berthe

weg. Geen mensch helpe de zwervende : geen mensch geve der vernederde
eten, dek en legerstede ."
i)

In 1843 vluchtte B, v, d. B ., uit vrees voor zijn schuldeischers, over

de grenzen ; drie jaar later was het engagement, na zich al dien tijd to hebben

voortgesleept, voor goed verbroken . -- Men zie de, door Mr. S . Muller Fz, uitgegeven Briefwisseling van Bakhuizen v, d . Brink met zijne vrienden, gedu-

rende zijne ballingschap (1844

1851) . -- Haarlem, Erven Bohn, 1906 .
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n Dat gy," gaat V . L . voort, ,,de redactie van den Almanak moede
zijt geworden, verwondert my niet : er is aan zulk werk, althands
tegenwoordig, weinig eer to behalen en het loon verzoet de onaangenaamheden niet, welke men zich met het „genus irritabile vatum" 1 )
op den hats h aalt . lk wou dat al die almanakken tot een enkel
samensmolten ; want ik zoude er haast een klerk apart op moeten
nahouden om de brieven der malende uitgevers en verzamelaars to
beantwoorden .
De Almanakken waren in dien tijd een ware plaag voor
schrijvers en redactie beide . De eersten werden van alle zijden
lastig gevallen om bijdragen, terwijl de laatste zich genoodzaakt
zag allerlei prullen, haar toegezonden, op to nemen, en alzoo
het woord van Buskers Huet waar to makers : „Almanak-Voddebak", of zich den toorn op den hals to halen van hen, wier
stukken, als onbruikbaar, waren teruggezonden . Dat J . v . L . kort
daarop cooed en lust had om met Beeloo en Heye de redactie
van den Muzen-Almanak op zich to nemen, en eenige jaren later
alleen een nieuwen almanak „Holland" uit to geven, kan na dit
schrijvers aan Beets terecht verwondering baren . Als redacteur
van „Holland" heeft hij later zelf niet weinig last van dat » genus
irritabile vatum" gehad .
Beets had over eene zijner uitgaven van die dagen, waarschijnlijk het Levers van Van der Palm, aanmerkingen van „de
Girls" to hooren gekregen ; naar aanleiding daarvan schrijft hem
V . L . den 8sten van Blaasmaand (Mei) 1842 :
Als gy weer een boek schrijft, vraag dan toch aan de Heeren van de
welk onderwerp zy behandeld willen hebben, en schrijft gy over
Alexander den Groote, doe het dan vooral niet zonder hen to raadplegen, of zy hem met of zonder Bucefal verkiezen ; want antlers
zal 't wezen : „Alexander op Bucefal ! -- Mis . -- Alexander ware
zonder Bucefal even groot geweest . -- Alexander zonder Bucefal !
Mis. - Beiden zijn onafscheidelijk van elkander. -- Maar wat behoeft
de geheele Alexander geschilderd to worden ? - Schrijf over onze
allongepruiken van de 17de eeuw ;
dat is het eenige onderwerp
den tegenwoordigen dichter waardig ."
Van my zullen zy zeker zeggen, dat ik liever over den scheepsbouw
had moeten schrijvers . Ongelukkig heb ik daar geen verstand van .
Girls

I)

Het prikkelbaar geslacht der dichters. (Horatius . Epist . II, 2, io2) .
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laatste zinsnede uit den brief doelt op het leerdicht ,,De

Bouwkunst", onder het motto van Phaedrus : „Nisi utile est quod
facimus, stulta est gloria", door J . v . L . kort to voren in het
licht gegeven . ') Waarom koos hij juist dezen dichtvorm, dit
onderwerp ? Hij zegt het ons in zijn voorzang :
Volzaal'ge tijd, toen nog met lentegloed

My 't jeugdig vuur door hart en aad'ren speelde,
Toen nog het brein met poezy doorvoed,

Zich om my heen een dicht'ren-waereld teelde !
Maar 't is voorby : - Verbeeldings frischheid vlood
Reeds jaagt de pols met min versnelde slagen .
En 't is vergeefs aan 'tgeen nog overschoot

Den gloed, de verve der jonkheid of to vragen .
Werd vroeger van heldendaden en riddergrootheid gezongen,
thans past bij zwakker kracht ook stiller toon
Het Leerdicht, ach ! verwaarloosd en vergeten,
Weer opgebeurd, den geest der eeuw ten spijt,

Die 't naauw den naam van dichtstuk waard veil heeten .
„De naam leerdicht," zegt Beets, u is onbehagelijk, en ik weet
niet wie het ongeluk gehad heeft dien to bedenken . Maar de
naam client weinig tot de zaak . Eene dichterlijke voorstelling van

het landleven en landbouwersbedrijf, zoo als Hesiodus en Virgilius die gegeven hebben, schilderend, niet beschrijvend, en een
geversifieerd college over hetzelfde onderwerp zouden beiden
leerdichten kunnen genoemd worden, maar alleen het laatste zou
geschikt zijn het Leerdicht in discrediet to brengen . -- In zijn
Voorzang schijnt V . L. mij alleszins eene theorie van het leerdicht toegedaan to zijn, die op dit laatste zou uitloopen, en zelfs
moet ik bekennen dat in het laatste gedeelte van zijn gedicht,
deze theorie door de praktijk bezegeld wordt . Maar niet alzoo
in het eerste en grootste, waar wij, in de dichterlijke ontwikkei ) De Bouwkunst, Leerdicht. Amsterdam, P. Meyer Warnars .

In de

eerste uitgave plaatste J, v . L, bij vergissing den naam van Cicero onder het
citaat . Dit beteekent : „Tenzij het nuttig is wat wij doen, is de roem ijdel ."
Zie ook : „Iets over Citaten", IV .
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ling eener dichterlijke onderstelling over het ontstaan der verschillende bouworden, overal metterdaad den ,,dichter" hooren ." 1 )
Zoo is het. In den aanvang van „De Bouwkunst" zijn werkelijk
schoone gedachten, schoone regels : zoo daar, waar geschilderd
wordt, hoe, na den val van het eerste menschenpaar, hun verdrijving uit Eden en den eersten broedermoord, Kain op zijn
zwerftochten door de trouwe liefde van zijne ~Ada",
Zy die den naam van Gade aan dies van Zuster paarde,
wordt verkwikt ;
Zy bleef aan Kams lot het smartvol leven wijden,
En deelde, onschuldig, wat de schuldige moest lijden
Zy bleef, en meer nog dan het teeken, door Gods hand
Den eersten moordenaar op 't voorhoofd ingeplant,
Ten blijk verstrekken der beschermende genade,
Te midden van de straf bewezen aan haar gale .
Zoo doolden zy, vereend, Tangs ongebaande wegen,
De bange onzekerheid der duist're toekomst tegen .
Nu joeg naar 't blaak'rend Zuid, en dan naar 't koeler Noord,
Gewetens wroegingspijn d'onrusten zwerver voort .
1)

J.

V.

L. herdacht, bladz . I3 . Dat J . v . L . zich de zwakke zijden van

zijn talent zeer wel bewust was, blijkt ook uit hetgeen hij in eene der notes
op zijn gedicht, bij den regels „Wees matig in 't vercieren," zegt . Hij haalt
daarbij de beschrijving aan, door Voltaire van den tempel van den Smaak
gegeven :

Simple en etait la noble architecture .
Chaque ornement,

a

sa place arrete,

Y semblait mis par la necessite.

L'art s'y cachait sons fair de la nature.

L'oeil satisfait embrassait sa structure,
Jamais surpris, et toujours enchante.

en last er dan deze nederige opmerking op volgen : „Men ziet, dat by in zes

regels alles samenvat, wat ik met moeite in een zevenhonderd-tal heb pogen
aan to toonen ."

„Niet slechts," merkt Busken Huet hierbij op, „ kan dit er mede door,

gelijk men zegt, maar wie zoo spreekt, levert het bewijs dat hij waardig is
zelf mede op to gaan naar het heiligdom, door Voltaire onverbeterlijk
beschreven ." (Litterarische Fantasies en Kritieken, II, bladz . 12 .)
Men zie ook de kritiek van het gedicht in „de Gids", 1842, I, 494 505 .
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Geen streek bleef onbezocht in 's waerelds woestenijen,
Tot eind'lijk 't hoog gebergt', met zevendubb'le rijen,
En toppen, wit besneeuwd, zich aan zijn oogen hood,
En naar de grens der card den verd'ren toegang sloot .
't Was hier, dat Ada, die tot nu, en zonder klagen
De moeite en 't ongemak der voetreis had verdragen,
Haar kracht verflaauwen voelde en, hijgend, afgemat,
Ter neer zeeg op den rand van 't rotsig kronkelpad .
Vergeefs zich opgericht en, wank'lend, enk'le schreden
Beproefd : zy zakte in een, onmachtig voort to treden,
Het gloeiend aangezicht bedaauwd met tapp'lend zweet,
Wijl duldelooze pijn haar 't lichaam krimpen deed .
Wie schetst al de angst, die 't hart van Kamn kwam bespringen,
Zijn sidd'ren, zijn gebeen, zijn hooploos handenwringen?
Vergeefs, met trouwe zorg, 't gelaat haar afgevaagd,
Met forsch gespierden arm haar lichaam onderschraagd ;
Geen ijd'le bijstand, neen ! geen toespraak mocht hier oaten,
Nu waande by voor 't eerst van de Almacht zich verlaten !
Gewis ! - flu sprak haar wrack ; -- want raat'lend door de lucht,
Verhief zich de onweersbui met daverend gerucht
En snerpend kwam de wind, ten bergpas uitgeschoten,
Hun varen in 't gezicht, hun jammer nog vergrooten,
Terwijl een donk're wolk, zich van zijn koude vracht
Ontlastend, nederviel in dichte hageljacht .
Toen was het, dat, voor 't eerst, behoefte in 't hart des menschen
Hem naar een toevluchtsoord, een veilig dak deed wenschen .
Tot dien tijd had het mos des aardrijks, 't firmament
Des Hemels hem verstrekt tot legerstede en tent ;
Want Edens milde lucht bleef ook de koele nachten
Zelfs buiten 't grondgebied van 't Paradijs verzachten ;
Terwijl de versche korst des aardrijks was doorgloeid
Met vuurstof, koestrend aan zijn middenpunt ontvloeid .
Maar hier ! hier heerschten koude en felle winterstormen
Hier kwam zich op den stroom de glibb'rige ijsvloer vormen,
En bracht de steile rots, gezweept door 't barre Noord,
Slechts dor en rimp'lig blad aan schrale heesters voort .
Dit tijdstip zag voor 't eerst verharden Kain weenen .
Nog eenmaal sloeg by 't oog, vertwijflend, om zich henen
Wat uitkomst ! Ja ! Natuur - wat zeg ik ? - de Almacht zelf
Had aan den voet der rots dat uitgehold gewelf
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Daar, voor 't onstuimig weder
Tot schuilplaats hem bestemd •
Beveiligd, legt zijn arm de zwijmende Ada neder,
En gaert by loof en kruid tot dek en legerstee .
Maar nog vermindert niet haar folt'rend lichaamswee
In 't eind : de tijd is daar : - een kreet klinkt hem in de ooren,
En Kams eerstling is in 't eerste HUTS geboren •
In J . V. L .'s laatst aangehaalden brief aan Beets, vonden wij
eene ietwat ondeugende, maar niet geheel onverdiende opmerking
aan het adres van „de Gids" ; dat Tijdschrift toch (er werd algemeen en niet ten onrechte over geklaagd) was hooghartig en
eenzijdig en had al to duidelijk in zijn vaandel geschreven : „nul
n'aura de l'esprit hors nous et nos amis", terwijl zijn kritiek,
naast het vele ware dat zij gaf, wel eens ontaardde in een a tort
et a travers aanmerkingen willen maken 1 ) • J . v . L ., die van de
i) Men zie daarover ook : Jonekbloet, Geschiedenis der Nederlandsche

Letterkunde, VI, bladz . 195 volgg• Grappig is vooral de aanval op de „Gids"
in een hoogst vermakelijk stukje, door Ten Kate in „Braga" geplaatst en

waarin eene huishoudelijke vergadering der redacteuren werd beschreven,

gevolgd door de plechtige installatie van een nieuw lid . Bakhuizenius a

Brinckio, de Praeses, opent de vergadering :

Viri pedantissimi !
Kokki, messam non habentes !
Gidsi, viam nescientes !

Fratres conjunctissimi!
Vos salvere jubeo !
Est aperta sessio !

Op de vraag van den Praeses aan den Novitius, wiens werk en hoe gerecenseerd moet worden, antwoordt deze :
Magne Praeses, auditores !

Si poetae seu scriptores

Non sunt membra vestri bendi
Tunc sunt ita recensendi :
Nobis scribendi

Facultas et jus!

Tu habes nullum

Nal,

nullum benullum

Nullum benullum de artibus!

Opus tuum magnum prullum,
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redactie het verzoek had ontvangen om bijdragen voor het nieuwe

Tijdschrift to leveren, antwoordde daarop den 3den Jan . 1842,
met den volgenden, in menig opzicht niet onbelangrijken brief
Mijne Heeren !

Ik vind my ten hoogsten vereerd door uwe beleefde letteren van

31 Dec . jI . en de daarin vervatte uitnoodiging ; dock tevens daardoor
in een moeilijken toestand gebracht ; daar ik aan de eene zijde, door
een toestemmend antwoord to geven, een verplichting op my laad,
welke ik misschien niet of slechts beneden uwe verwachting zoude
kunnen vervullen ; en, aan de andere zijde, een weigering niet slechts

onheusch zoude schijnen, maar ook aanleiding kunnen geven tot verkeerde uitleggingen . Vergunt my, dit eenigzins breeder uit een to zetten .
Er was een tijd, toen het my nooit aan stof noch aan denkbeelden
ontbrak ; toen de letterkunde by my hoofdzaak, het overige slechts
bywerk was, en ik alle maanden vellen vol met gedichten en verhalen

schreef : by de uitgave mijner Gedichten (waarvan ik de Voorrede
Nam to non cognoscimus.
Objective,
Subjective,
Es et manes asinus!
Zijne plichten omschrijft hij aldus :
Me metipsum adorabo
Vos vestraque gatlikkabo,
Om den wille van het smeer,
Et pro symbolo kiezabo
Lik je mij, ik lik je weer .
Daarop wordt hij op de volgende wijze geinstalleerd :
Te membrum nuntio nostrorum clubsiae !
Atque confero in to
Jus bluffandi,
Arrogandi,
Adorandi
Te et nos ;
Procreandi
Prullilos ;
Flagellandi
Optimos .
Zouden dergelijke „societes d'admiration mutuelle" in de letterkunde wel
geheel uitgestorven zijn ?
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tot bevestiging zoude kunnen citeeren) ruimde ik mijne papieren op
en vernietigde wat my niet waardig toescheen bewaard to blijven .
Sedert dien tijd groelden mijne maatschappelijke werkzaamheden (sit
venia verbo) aan : ik had den aart, de specialiteit van mijn vernuft,
zoo veel en zoo weinig het zijn moge, langzamerhand beter leeren
inzien, en begrepen dat, zoo ik behagen wilde, ik my meer tot een
bepaald yak moest bepalen, en, voor 't overige, geene vaerzen meer
maken dan wanneer de noodzakelijkheid of een byzondere, onwederstaanbare prikkel er my toe aanzette ; dock ik schreef sints niet meer,
gelijk vroeger, voor het bloote plaisier van to schrijven .
Vandaar dan ook, dat ik behalve mijn Legenden en Romans, weinig
meer dan gelegenheidsvaerzen heb uitgegeven : en ook deze laatste,
sedert de illusien van 1830 en '31 zoo deerlijk verviogen zijn, wel
niet zoo ras weder aan mijn pen ontvloeien zullen .
En thands, hoe meer ik in jaren vorder, hoe meer mijne bezigheden
aangroeien, hoe meer ik de noodzakelijkheid inzie om mijn schrijflust
to bedwingen, en de weinige reputatie welke ik bezitten mag, niet
op 't spel to z etten . l k heb dan ook in de laatste jaren de menigvuldige aanzoeken van Boekverkoopers en Verzamelaars bestendig
afgeweerd en niet dan door dwang er in gestemd hun eenige bijdrage
to leveren ; meest echter dingen waar ik zelf geen waarde aan hechtte ;
dock die in mijne oogen ten minsten de verdienste bezaten van
anders to wezen als lets anders . Heeft men grappen, alleen geschikt
om een vrolijken kring aan 't lagchen to maken, ernstig opgenomen
en nageaapt, ik kan het niet helpen !

En om thands, na reeds zoovelen, die my om bijdragen baden, afgewezen to hebben, my jegens u, mijne Heeren ! daartoe to verbinden,
oordeelt zelve of ik dit vermag . Had ik tijd over en vloeide de
dichtader nog gelijk in vroegere dagen, dan zoude ik niets liever
doen, dan voor mijn verspreide lettervruchten een plaatsjen in uw
mengelwerk to verzoeken ; maar nu - ocharm ! ik zoude er my toe
moeten zetten : en er is nog zooveel dat aangevangen is en of moet,
dat ik schroom my tot lets nieuws to zetten .
Het spijt my ; want ik acht uw maandwerk hoog en houd van uw
kritiek, ook dan zelfs wanneer zy my geldt ; misschien zijt gy to
exclusief in uwe beschouwingswijze ; maar dat is in zekere opzichten
by recensenten een deugd, en dan weet men, waar zich aan to houden .
1k wil dan ook daarom my niet geheel onttrekken aan alle medewerking . Er kan zich weder jets voordoen dat my aanleiding geeft
lets to vervaardigen, ter toezending, ter plaatsing geschikt . Misschien
ook kan ik, op de door u aangeduide wijze, door raadgeving of
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anderzins van dienst zijn ; en daartoe zal ik my steeds laten vinden ;
want gy hebt we! gezegd : ons doe! is een : uitbreiding van kennis,
vermeerdering van beschaving, bevordering van zuiveren smack .
Deze brief is reeds lang geworden : en toch weet ik niet, of ik
geslaagd ben, u al wat ik wensch en gevoel volkomen verstaanbaar
to maken . Misschien komt het daaruit voort dat ik tot anonymen
schrijf : 't geen van de zijne van hem, die zijn naam teekent, altijd
een misselijke correspondentie geeft : 't is, als by 't blindemannetjespelen, de conversatie van den blindeman met den anderen die
hem vraagt
Waar ga je naar toe?
Antw. Naar Romen .
Wat ga je daar doen ?
Antw. Pap eten .
Heb je wel een lepel ? enz .
Wil een uwer my dus de eer aandoen met my de zaak nog eens
to komen bepraten, het zal my hoogst aangenaam zijn ; by kan des
noods een ijzeren masker voorhouden, of antlers my de belofte afnemen,
dat ik can iedereen vertellen zal dat het geen Redacteur van den Gids
was die by my zat .
lk heb de eer met hoogachting to verblijven,
Uw Dv . Dienaar
J . van Lennep .
J . V . L ., die van zoo vele tijdschriften en almanakken medewerker was, heeft nooit eene bijdrage can „De Gids" geleverd .
Dat de redactie over 't algemeen zijne geschriften of stilzwijgend
voorbijging, (van Ferdinand Huyck, bijvoorbeeld, wordt niet met
een enkel woord gerept) of ze op minder vriendelijke wijze
kritiseerde, is niet to ontkennen . Of die kritiek altijd onverdiend
was, is een andere vraag ; maar dat „De Gids" op V . L . ontstemd
was, omdat deze zonder zijne sanctie succes, ja groot succes
durfde to hebben, acht ik niet onmogelijk . Potgieter en V . L .,
ofschoon zij elkanders persoon en talenten hoog achtten, zijn
toch nooit vrienden geweest .
Het jaar 1842 was voor Willem Veder, die thans als predikant
to Dordrecht stond, bijzonder droevig geweest : hij had zijne
vrouw en drie jonge kinderen verloren . Naar aanleiding daarvan
schreef hem J . v . L. den 11 den Jan . 1843 het volgende
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Ziet! by zulk lijden als het uwe, by zulke herhaalde slagen is er
geen midden tusschen ongeloof en aanbidding . Hier moet men Of een
blind noodlot aannemen, dat zonder onderscheid, zonder medelijden,
zijn slagen vallen last, of een onbegrijpelijke liefde, die slaat, maar
weder heelen zal, die foltert, maar om weder to verblijden, die al wat
wy op aarde lief en waard schatteden, ons ontneemt, ten einde ons
den blik alleen naar den hemel to doen wenden .
En wanneer ik, by de kennis welke ik heb van uw echt christelijken
zin, uwe rampen uit dit laatste oogpunt beschouw, dan weet en gevoel
ik hoe groot, hoe oneindig een troost gy in al uw rampen moet
vinden . Ja, de Heer zelf dringt u, u van de aarde los to maken en
bestendig op to zien naar de woonplaats, waar Hy uw zalige vrouw
en onschuldige liefdepanden voor u bewaart en opkweekt om eenmaal,
na de zoetste hereeniging, de eeuwige zaligheid met u to smaken .
Onze Verlosser, tijdens Zijne omwandeling op aarde, liet de kinderen
tot Zich komen, want derzulken was, volgens Zijn eigen bevestiging,
het Koninkrijk Gods . Die belofte blijft bestaan, ook voor dezulken als
Hij flu nog tot Zich komen last . 0 ! hoe dikwijls heb ik zelf niet
gedacht, ik die de waereld en hare verleiding ken : had de Heer ook
my tot Zich laten komen in die dagen van onschuld en vrede, toen
ik nog met geen zonden besmet was dan die wy van onze menschelijke natuur ontleend hebben .
Aart Veder had zijn broeder, gedurende het droeve ziekbed
van liens vrouw, getrouw gezelschap gehouden :
Kan by hem niet troosten, schreef J . v . L, aan Amersfoordt, by
kan tenminste met hem weenen- en leeren ; want voor iemand, die
met een helder hoofd en een edel hart begaafd is gelijk hy, houd ik
sterfbedden leerzamer dan al de filosofie van Plato of tot Kant
toe. . . . 1k heb dikwijls over de quaestie nagedacht, in hoeverre ons
karakter onze individualiteit uitmaakte, welke wy ook hier namaals
behouden zullen . Men spreekt en preekt veel over harmonie van gees
ten ; maar harmonie is geen eentoonigheid : en een eentoonige hemel
ware een naar denkbeeld . Ik weet het niet, en gy ook niet ; maar
toch heeft my de quaestie altoos toegeschenen in een naauw verband
to staan met onze opleiding tot hooger . Het is zoo moeili/k, behoefte
to gevoelen naar lets dat men niet kept, en waarvan men zich geen
heldere begrippen kan vormen : en toch is die behoefte plicht, of
wordt althands als zoodanig voorgesteld . - Jammer maar dat die
voorstelling zoo vaak van de subjectieve beschouwing des voorstel-
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lens of hangt. Sommige vromen praten van eeuwige gezangen, 't geen
zeer onaangenaam zijn moet voor de zoodanigen als van geen muzijk
houden ; anderen van de hoop des wederziens ; -- maar de vraag
blijft, of men elkander zoo precies herkennen zal : -- ik b .v . verbeeld
my mijn goede grootmoeder Van Lennep, die ik van ganscher harte
terug zag, niet antlers als met haar gepoeierd hair, zwarte zijden
japon en hagelwitten halsdoek en schoenen met hakken : anderen
wederom . . . . maar ik begin schrikkelijk verdiept to raken in supernaturalistische beschouwingen

--

waarschijnlijk omdat ik alleen to

huffs zit en het reeds elf uur slaat .
Apropos van supernaturalisten, ter Haar, die een optrekjen heeft to
Bennebroek, vertelde my onlangs, dat de Christenheid zeer veel aan
Strausz to danken had,

zegge

aan

Strausz,

omdat deze bewezen had,

dat de mirakelen niet natuurlijker wijze konden verklaard worden,
zoodat men, de waarheid van het Christendom aannemende, een supernaturalist wezen

moest . -

Ik vond de observatie vrij kluchtig ; maar

kon haar waardij niet beoordeelen, als hebbende ik Strausz niet gelezen .
In Februari 1843 deed J . v . L . de refs naar Schotland, in
gezelschap van zijn vriend Schuymer, waarvan ik reeds in het
vorige hoofdstuk gewag maakte, en die vooral ten doel had de
Vrijmetselarij uit hare oudste bronnen to leeren kennen . Het
verblijf to Edinburg werd den reizigers alleraangenaamst gemaakt
door de vriendelijke en guile gastvrijheid van velen ; en de
terugkeer naar Londen, per diligence en

spoortrein in 36 uren,

leek hun verbazend snel ; van laatstgenoemde stall naar Rotterdam

echter, werd het sukkelen, daar de stoomboot, die to acht uur
's avonds de Theems uitgevaren en den volgenden morgen om
zeven uur to Goeree aangekomen was, toen nog meer dan twaalf
uren noodig had om door de binnenwateren Rotterdam to bereiken !
Zulk een reisverhaal klinkt ons in de ooren als een stem van
lang vervlogen dagen .
Had J . v . L . in December 1840 de her doen klinken ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige echtvereeniging van de geliefde
tante zijner jeugd, Mevrouw van Loon--van Winter, 1 ) in April
1844, bij de zilveren bruiloft zijner ouders, die op het Manpad
gevierd werd, werden nog andere eischen aan zijn dichterlijk

I)

Ter gelegenheid der 25jarige Echtverbinding van Jhr . Willem van Loon

en Vrouwe Anna Louisa Agatha van Winter . (Niet in den handel) .
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talent gesteld. Niet minder dan zestien verzen, in oud-klassieke,
Vondeliaansche of nieuwere dichtmaat, werden door hem ten
behoeve van de jongere leden van het gezin vervaardigd, die in
het kostuum van verschillende historische personen, tot de geslachten
Van Lennep of Van de Poll betrekking hebbende, of door D . J .
V. L . als schrijver behandeld of bezongen, hun gelukwenschen
aan het bruidspaar kwamen brengen .1)
In het voorjaar van 1844 had J . v . L . eene „Proeve eener verduitsching der Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden"
doen verschijnen, 2) waarin hij zoowel de onduidelijkheid als het
slechte Nederlandsch van die wet in het licht stelde, en aangaf
hoe daarin verbetering ware to brengen . 3) Aan Professor C . J . van
Assen to Leiden, die zijne bedenkingen in een boek over de
Grondwet had aangevallen, schreef hij den laatsten November
van dat jaar den volgenden brief
Hooggeleerde Heer en geachte Vriend ! (immers dezen naam mag
ik u geven, naar de woorden van H . van Alphen, waar by zegt
„Een vriend, die my mijn fei1en toont,
Gestreng bestraft en nooit verschoont,"
enz.)
i) Eene beschrijving van al wat dien dag op het Manpad voorviel, tevens
de uitgesproken toasten en gedichten bevattende, en door den heer J . H, v . L.,
een der zoons van het zilveren echtpaar opgesteld, werd in folio voor de
naaste vrienden gedrukt .
2) Te Amsterdam, P . Meyer Warnars.
3) „Met veel belangstelling," schreef hem Groen van Prinsterer, i 6 Nov, 1844,
„las ik uwe Verduitsching der Grondwet . Ik moet erkennen dat uwe hoofdstelling, de onduidelijkheid, op vele plaatsen althans, is voldongen . - Over
't algemeen ware het to wenschen dat men niet enkel op het herzien, maar
ook op het naleven der Grondwet bedacht was. Onlangs is door de Ged . St.
v . Zuid-Holland eene uitspraak van het Stedelijk Bestuur alhier bevestigd,
waarbij aan V. Hogendorp, Elout en mij het oprigten geweigerd wordt van
eene Byz. School der Eersle Klasse, omdat alle scholen voor de kinderen
van alle Gezindheden moeten geschikt zijn . Alle scholen moeten dus, wat
het Godsdienstige betreft, naar het Gouvernementsmodel worden ingerigt .
Doch waar blijft dan de vrijheid van Byzonder Onderwijs, tot dus ver ten
minste eenigzins geeerbiedigd ? waar het regt der Gezindheden ? en de gewetensvrijheid, die men vroeger in Nederland voor eene goede zaak hield?"

CORNEI,IA HENRIETTA STAN DE POLL,
echtgenoote van l\Zr . C . VAN LENNEP (J . VAN LENNEP'S grootmoeder) .
Naar een schilderij van C . H . HODGES, in het bezit van Jhr. Mr, R . VAN LENNEP .
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Grooten dank ben ik u schuldig, voor het my toegezonden Exemplaar
van uw Boek over de Grondwet : en meer nog, voor de eer der beantwoording, welke gy mijne los daarheen geworpen aanteekeningen
hebt waardig gekeurd . Het zou du dernier mauvais gout zijn, op
nieuw de wapenen op to vatten om my tegen uwe hier en daar ook
in mijne oogen zegevierende aanvallen to verdedigen ; - maar een
paar aanmerkingen moet ik en mag ik maken, omdat zy mijn algemeen
doel en niet de details betreffen .
In de eerste plaats dan erken ik volkomen, 't geen gy in uw
keurigen, echt Ciceroniaanschen brief aan Luzac schrijft, dat iz my
bijzonder weinig moeite gegeven heb om mijn arbeid to voltooien, en
ik erken wijders, niet eenen der Schrijvers gelezen to hebben, welke
gy my verwijt to hebben verwaarloosd . Doch daarin juist ligt mijne
verschoning . 1k heb er geen willen lezen . 1k wilde 1° . geheel onbevangen oordeelen en schrijven volgens den indruk dien de Taal der
G. W. op my to weeg bracht : 2° . my volstrekt afhouden van het terrein
der Politick . Met Commentatores wilde ik niets to maken hebben
Hoe zy de G . W. interpreteerden, raakte my niet ; maar alleen, hoe ik
die verstond . Alleen, nadat mijn arbeid ter perse was, heb ik het
boek van Thorbecke gelezen ; dock alleen om de beschuldiging van
plagiaat to vermijden en, waar wy overeenstemden in een aanmerking,
het er by to kunnen zetten : - ware het my toen bekend geweest,
dat gy in de Derde Klasse merle over de G . W . gelezen had, ik had
u gaarne mijne aanteekeningen ter lezing en beoordeeling gestuurd ;
want ik heb altijd (kan't wezen) de kritiek liever vbbr dan na de uitgave .
Doch ik ben toch blijde, dat ik mijn boek heb uitgegeven zoo als
het is ; want tot staving van mijne assertie, dat de G . W. een jammerlijke
rhapsodic is, had ik geen beter bewijs kunnen vinden dan uw werk ;
gelijk ik u syllogistice (more majorum) zal demonstreeren . Immers
.gy stelt
1°. Dat ik een schrandere vernuftige bol ben (dit echter zonder
het to bewijzen) .
2° . Dat ik op de meeste plaatsen de G . W . niet verstaan heb. (Dit
bewijst gy hier en daar vrij voldoende) .
Hieruit trek ik deze gevolgtrekking :
Si verum est, dat ik, schrandere en vernuftige bol, de G . W . op de
meeste plaatsen niet versta, sequitur, dat het onvernuftige vee (zoo
als de dichter Grave plash to zeggen) het profanum vulgus, de G.W .
nog veel minder verstaan moet.
Een G. W . nu, die nosh door knappe, nosh door stomme lieden
verstaan wordt is onduidelijk .
I.
19
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Q .E .D.
Gy beweert toch waarschijnlijk niet, dat een G . W. even als de
Sibyllijnsche Boeken, alleen door de Ingewijden behoort verstaan en
gemterpreteerd to worden ?
Overigens was, ben en blijf 1k met u van gevoelen, dat een herziening
nergens antlers toe zoude leiden dan our nog een jammerlijker lapwerk
to krijgen dan wy nu reeds hebben . De G. W . zelve, als gy to recht
aanmerkt, heeft zich zelve daartoe den grootsten hinderpaal in den
weg gelegd . Er is geen antler middel our jets beters to krijgen, dan
een Coup d'Etat, of een Revolutie ; dock het eerste middel is gevaarlijk
en werkt eenzijdig : - en het andere middel is to duur. Bidden wy
dus met het oude vrouwtjen, dat alles maar blijve gelijk het is .
Ik noem my, met oprechte hoogachting en onder reikhalzend uitzien naar het vervolg van uw werk,
Uw DVaardige en Dankbare
Dienaar en Vriend
J . van Lennep.
Het antwoord van Van Assen d .d . 6 December, luidde r o . m .,
aldus
Amicissime ! Reeds onder het lezen van uwe verpligtende letteren
antwoordde ik u met al het gevoel van erkentelijkheid, dat uw schrijven
in mij opwekte . Waarom nam ik niet terstond de noodige werktuigen
bij de hand : pen, inkt en papier ? Ik had mij dan niet schuldig gemaakt
aan onbeleefd uitstel . Verschoon mijne nalatigheid . Het brieven schrijven
heeft voor mij altijd groote moeite in ; inzonderheid wanneer ik zekere
netheid en duidelijkheid moet in acht nemen, uit vrees van niet ont-cijferd to kunnen worden . Gij hebt het voorregt van ook in uw keurige
schrift een echte Bilderdijker to zijn ; of mag ik dit niet zeggen, zonder
het to moeten bewijzen ? als of wij ons de spreuk niet herinnerden,
die wij op de Latijnsche School van buiten leerden : ,,ubi rerum testimonia adsunt, non est opus verbis ." 1 ) Zoolang er van uwe Legenden
en uw Pleegzoon en Dekama's Roos een exemplaar in de Nederlandsche Letterwereld overig is, zal het noodeloos zijn to betoogen dat
mijn oud-student Van Lennep, dien ik examineerde en promoveerde~
steeds was en is gebleven een schrandere en vernuftige bol, aan
wiens eer en verdiensten ik met mijn verwijt : dat hij bij het lezen
der Grondwet sours verstrooid was, even zoo min heb when to kort
does, als Horatius aan die van Homerus, toen hij hem zijn knikkebollen verweet ! . . . . Wat ik openlijk betuigde, herhaal ik hier : is mij
t)

Waar de bewijzen der zaken aanwezig zijn, zijn woorden niet noodig .
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sours een scherp woord ontvallen, vergeef het mij . Waarschijnlijk zal
ik mijne aanteekeningen niet kunnen vervolgen . Ik hoor bij geruchte,
dat mijn Curator en mijn Collega Professor 1) een nieuwe Grondwet
op touw hebben gezet, en er zbb bij dag en bij nacht aan werken,
dat de Curator sours vergeet den Professor to herinneren, hoe er op
de Series Lectionum collegie-uren zijn aangekondigd, voor wier vervulling de Professor uit de arme landskas rijkelijk betaald wordt! . . .
Was deze hartelijke brief van zijn promotor wel geschikt our
bij J . V. L . herinneringen aan zijn studententijd op to wekken,
to huffs zorgde zijn oudste zoon, de vlugge en vroolijke David,
die het vorige jaar de Latijnsche school voor het Athenaeum
verwisseld had en het studentenleven liefst van een jolige zijde
beschouwde, er wel voor dat die tijd niet vergeten werd . Gedurende liens groentijd, had een der studenten, die wel begreep
waar de novitius hulp zou zoeken en gaarne een gedichtje van
J . V . L . meester werd, hem een vers opgegeven op het groenloopen van Apollo ; de volgende coupletten waren daarop het
antwoord . 2)
APOLLO GROEN EN NIET GROEN .
Toen, door Apollo nagejaagd,
In Tempes dal, de lieve maagd
Haar wel gevormde, 'poezle leden
Met ruwe boomschors zag omkleeden,

En, vastgeworteld in den grond,
Als lauwerboom to prijken stond ;

Toen sprak Apol net bittren spijt
„Ben ik mijn hoop erg uitzicht kwijt,
En moest het opzet my mislukken,
Om Dafne-lief, uw bloem to plukken,
Ik wil - een schrale troost -voortaan
My troosten met uw groene blaen ."
i) De professor was Thorbecke, de curator Luzac . -- Verg. de Bosch
Kemper, Gesch . v . Nederland na 1830, 4de deel, blz. 486 : „Zonder eenigszins
to letten op hetgeen door J, van Lennep en Van Assen op de taal der
Grondwet was aangemerkt, volgde Thorbecke slaafs de Proeve, door hem in
1840 uitgegeven, enz ." - Den ioden December werd het voorstel der negen
leden tot het indienen van een nieuwe Grondwet, in de Kamer gebracht .
2) Hs. Familie-archief. Het gedichtje werd, in enkele oogenblikken, aan
de ontbijttafel vervaardigd .
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Fluks had by twijg by twijg geroofd
En vlocht zich kransen om het hoofd
Van 't glinstrend eerloof, dat na dezen
Des dichters heerlijkst loon zou wezen .
En al de Muzen riepen toen :
„Ei ziet ! was is Apollo groen !"
Maar 't is gelijk een ieder weet,
Een dubbel ambt, dat by bekleedt .
Hy, wien we als God der dichtkunst kennen,
Heeft ook de zonnekar to mennen,
En daagt, omstuwd van glanzend licht,
Als Febus op voor ons gezicht .
Dan, als by 's morgens, gloeiend rood,
Te voorschijn komt uit Tethys schoot,
Ontdoet by zich van lauwerblaren,
Zet zich een lichtkroon op de hairen,
En roept haar toe, by d' afscheidszoen
„Adieu! ik ben niet langer groen ."
Van een kurieus geschriftje uit het jaar 1844 moet ik nog
melding maken : eene proeve van plat-amsterdamsch, op verzoek
en met ophelderende aanmerkingen van Dr . J . H . Halbertsma
opgesteld en in den Overijsselschen Almanak voor Oudheid- en
Letterkunde geplaatst . 1 ) Vier verschillende dialekten van de
hoofdstad worden daar in een kluchtige samenspraak to hooren
gegeven ; het boekje legt een nieuw getuigenis of van de taalkennis en fijne opmerkingsgave van den schrijver .
„Je doffs 1'avouer a ma honte", schrijft J . v . L . in zijne „Notice
biographique", „j'ai toujours tenu beaucoup du singe et du perroquet . Quand je us quelque chose qui me plait ou qui m'amuse,
n'importe sur quel sujet, it me prend toujours la fantaisie de
1) Deventer, bij I, de Lange . Het opstel werd ook afzonderlijk uitgegeven,
dock niet in den handel verkrijgbaar gesteld . •- In de „Vertellingen van

vroeger en later tijd door J . v . L.", Leiden, A . W . Sijthoff, 1889, werd het
opgenomen. -- Dr. Halbertsma zegt in zijn „Aanmerkingen" : „Was mij
betreft, ik ben van oordeel das de Heer Van Lennep zich door deze samenspraak in eene rij geplaatst heeft met twee der aanzienlijkste staatsmannen
en doorluchtigste geesten van het oude Nederland : ik meen met den ridder
Hoofs, toen hij zijn Warenar, en met Constantijn Huygens, toen hij de klucht
van Trijntje Cornelis schreef,"
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1'imiter . 1 )"
Aan dezen karaktertrek hebben wij, behalve de
„Legenden", die, als wij zagen, naar hot model van Walter Scott
zijn gedicht, ook de „Voornaamste geschiedenissen van NoordNederland" to danken, in navolging der „Tales of a grandfather" 2) van denzelfden schrijver opgesteld . Reeds in 1835 had
J. V. L. voor zijne kinderen een kort overzicht van de vaderlandsche geschiedenis, tot hot einde der 13de eeuw, geschreven ;
dezen arbeid zette hij later voort en gaf dien, van 1845-1849,
in twaalf kleine deeltjes uit, die met groote instemming ontvangen
en later herhaalde malen herdrukt werden . 3) Het werk voorzag,
naar de stereotiepe uitdrukking, die in dit geval meer dan een
zinledige klank was, in eene toen werkelijk bestaande behoefte,
was holder en boeiend, bevatte veel, zonder to uitvoerig to worden,
en wend hot handbook, waaruit onze ouders en wij de eerste
beginselen der vaderlandsche geschiedenis ons eigen maakten,
en waarin zelfs nog somtijds de jongere generatie de oogen slaat,
daar de latere uitgaven telkens door bevoegde mannen tot op
hot toenmalig tijdvak werden bijgewerkt . 4 ) Nu ik toch over
1)

Hs. Familie-archief.

2) The tales of a grandfather, being the history of Scotland, from the
earliest period to the close of the rebellion 1745--46 . - Het werk zag in
1 827 hot licht.
3) De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland aan zijne kinderen verhaald, 4 deelen of 12 stukken. Amst . P. Meyer Warnars, 1845 --1 849.
Aan J. ter Gouw schreef J . v . L . 31 Iaart 1868 : „Gij hebt volkomen gelijk

dat mijn Gesch, van N.-Nederl, goon schoolbook is : 't was ook nooit met dat
doel geschreven. 't Is een book, dat ik letterlijk zoo als de titel hot heeft,

geschreven hob om aan mijn kinderen to vertellen, en werkelijk hob ik hot

eerste deeltje van de XII, toen 't nog in hs. was, aan mijn oudste kinderen
(toen nog kindertjes) voorgelezen, langen tijd voor dat hot gedrukt was (nu

wel 30 en meer jaren geleden) . In 't book hob ik dan ook, even als V . der
Palm in zijn Bijbel voor de Jeugd, met den aanwas van leeftijd der kinderen
gelijken trod gehouden en steeds aan ouders die mij raadpleegden over de

wijze van 't to gebruiken, geraden, een jaar met hun kinderen to lezen over
ieder van de drie eerste, vervolgens een jaar op elk volgend drietal, zoodat

een kind op zijn 8ste jaar beginnende, hot geheele werk op zijn 14de zou

hebben uitgelezen . Een kind van 8 jaar zou (ten zij 't een wonderkind is)

hot laatste deel niet begrijpen, en een van 14 jaar hot eerste deeltje laf
vinden ."
4) Beets vertolkte zeker de mooning van hot ontwikkeld publiek van die

dagen toen hij den 11den Dec . 1849, den volgenden brief aan J, v . L . schreef :
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J . V. L .'s historische studien spreek, wil ik hier nog melden dat
hij in 1847 eene serie openbare voorlezingen over de vaderlandsche geschiedenis aan de Handelsschool to Amsterdam
gehouden heeft, die door velen werden bezocht .
J, V . L. was sterk van gestel en genoot over het algemeen
eene zeer goede gezondheid ; slechts flu en dan kwamen vlagen
van jicht en podagra hem plagen, die, daar hij niet of keerig was
van een goed glas wijn, slechts voor een tijd, maar niet voor
goed weken . Het was gedurende een van die aanvallen, in Mei
1845, dat hij o . a . het volgende aan W. Veder schreef
Amicissime
Ik hg -- gy zult mijn lot beweenen
Ten zij een driewerf ijzren huid
By u een tijgerhart omsluit -Ik hg hier in mijn stoel to steenen .
Een andre stoel strekt aan mijn beenen
Tot steunsel, pijnlijk uitgestrekt,
Met watten, wol en baai bedekt .
Mijn oude vlugheid is verdwenen,
De netheid van mijn gang is henen,
Waarnaar voor dezen, menig wicht
Het maagdlijk oog hield heengericht .

De kramp doorwandelt my de scheenen
Waarde Vriend,
Na de ontfangst en lezing van het laatste stuk van uwe „Voornaamste
Geschiedenissen des Vaderlands", gevoel ik een groote behoefte om de
opgehoopte schuld van dankbaarheid die ik voor de toezending van ook dit
belangrijke werk aan u heb, eenigzins met woorden to betalen . Gy hebt my
en de mijnen, gy hebt het vaderland een groote en gewichtige dienst gedaan

door het schrijven van dit werk . Gy hebt u van uwe tack met naauwgezetheid, waardigheid, wijsheid en die vereeniging van gaven die in u zijn,
gekweten . Gy hebt een niet alleen belangrijk, boeiend, en in ieder opzicht
uitnemend werk geschreven, maar door het to schrijven een goede daad
gedaan ; een groote behoefte op voortreffelijke wijze vervuld . 1k ben evenzeer
ingenomen met den geest, als met den stijl van uw werk . God geve er Zijnen
zegen toe. Vergeef my dat ik uwen arbeid geprezen heb, als had ik er de

bevoegdheid toe . 1k geef mijn indruk en oordeel, niet met aanmatiging, maar
met hartelijkheid . Neem ze als zoodanig aan en geloof my dankbaar,
Uw hartelijk toegenegen Vriend,
Nicolaas Beets .
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Als met een nijptang pakt de jicht
My beurtelings by elk gewricht,
Knaauwt flu mijn enkels, dan mijn teenen,
En kost my menig zuur gezicht .
Ik stop vergeefs my warm en dicht,
Drink hondsdraf, wijl de lieden meenen
Dat hondsdraf wonder wat verricht
Voor wie als ik aan 't pootjen ligt,
Blijf my van wijn en bitter speenen,
En doe getrouw, naar ziekenplicht
Wat dokter, huisvrouw, baker, nicht,
Begrijpen dat my baat verleenen
of op zal beuren by 't gewicht
Des lijdens waar ik onder zwicht.
't Is al umsonst . Niets zal my baten :
En 't pootjen zal my niet verlaten
Ten zij de hemel in het end
Ons warme lentedagen zendt.
Ter Haar moet een heel mooie geschiedenis der Hervorming
geschreven hebben ; ik heb plan om die to gaan lezen, zoodra ik door
de Historie van Thiers heen ben . Wat is dat toch een interessant
tijdvak van 1800-1802 . Voorwaar, het laat zich begrijpen dat men
toen Napoleon verafgoodde, en ware by toen gestorven, geen sterveling had een schooner naroem achter zich gelaten
Zie hier een zeer onbeduidenden brief : maar, zooals C . v . d . Linde
zegt :
Het is aan ieder niet gegeven,
Dat schoon by in dit tranendal
Ook lange brieven heeft geschreven,
Zijn vriend die leest met vreugdgeschal ;
Doch wel dat heel zijn halvevellen
Zijn vriend naar zeekre plaats verzellen
Die ik hier liefst niet noemen zal . 1 )
z) Nu de „Schoolmeester" wordt aangehaald, wil ik enkele zinsneden uit
een zijner brieven, in den zomer van 1845 aan J . V . L, geschreven, waarin
hij over het bezoek van Willem II aan Engeland spreekt, hier inlasschen ;
de brief is gedateerd van 26 Augustus . „De Koning heeft hier gouden opinies
gewonnen, en is, gelijk gy weten zult, met de grootste attentie ontfangen,
uitgenomen aan 't Paleis. Over de berispelijke koelheid der Koningin en het
onbetamelijke van haar gedrag jegens onzen Koning in 't algemeen, heeft
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Den 24sten Maart 1846, op zijn 44sten verjaardag, werd J . v . L .
aangenaam verrast door het frissche, van innige bewondering
getuigende : „Morgen is mijn dichter jarig", van den jeugdigen
De Genestet, waarin een gansche reeks personen uit de werken
van den dichter en romanschrijver hem hunne wenschen komen
brengen . Bekend is de uitval van den ouden Brinio tegen de
redactie van zeker tijdschrift, dat V . L. nog al eens kritiseerde
'k Zweer, ik zal den Gids vertrappen, met zijn heele santekraam, 1 )
Durft hij nog een haatlijk vlekjen werpen op zijn dichternaam !
Maar minder bekend is het antwoord dat J . v. L . zijn jongen
bewonderaar den volgenden dag als ,,Dankoffer" toezond, en dat
aldus lui dt : 2)
Welkom is op 't blij festijn
Roomijs of champagnewijn
Lieflijk de eerste bloemenruiker,
Die ons lentegeuren brengt
Smaaklijk zoet het klontjen suiker
In mijn kopjen thee gemengd
Zielsverrukkend zijn de zangen,
Die Rubini hooren doet
Maar meer welkom, lieflijk, zoet,
Meer verrukkend voor 't gemoed,
Was my 't lied, van u ontfangen .
men zich byna overal vrij rondborstig en even ongunstig uitgelaten . Het onthaal by den Aartsbisschop, den Hertog, den eersten Minister, den adel in 't
algemeen, en vooral het yolk, telken reize dat by zich in 't openbaar vertoonde, was allervleyendst, en moet de Hollanders die zich de moeite hebben
willen geven dit alles to gaan zien, recht in hun nopjens gestoken hebben .
Ieder spreekt van zijne affabiliteit, dock het is vooral de prodigieuse memorie
van 't Huis van Oranje, die den Engelschen onverklaarbaar voorkomt, en
het schijnt hun een compleet raadsel toe, dat de Koning, zonder de minste
aarzeling verscheiden menschen terstond en volkomen herkend heeft, die by
echter nimmer to voren gezien had ."
Uit dit laatste proeft men weder den
„Schoolmeester" !
i) Tiele veranderde, in zijne uitgave van De Genestet's dichtwerken, dezen
regel in „'k Zal den „blauwen Beul" vertrappen" . - De eerste jaargangen
van „de Gids" verschenen namelijk in blauwen omslag ; dit was echter in
het jaar van Tiele's uitgave reeds lang niet meer het geval, zoodat de regel
vrijwel onverstaanbaar werd .
2) Hs . Familie-archief.
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Mocht ik, zorgloos nog als gy,
Leven voor de Poezy,
'k Bracht dan (waar't ook minder vaardig)
Voor de wenschen, my geboon,
In gezangen, uwer waardig,
U mijn innig dankbetoon .
Maar onzinnig waar' het pogen ;
Vlugheid, kracht en jeugd verdween .
'k Zit by dag vol bezigheen .
En by nacht to rijmen . -- Neen!
Moeder zou het nooit gedoogen .
Niettemin! - het moet geschien .
Zielsbehoefte en plicht gebien,
En mijn boezem wil zich uiten .
0! ontfang dan - hoe u klank,
Vorm en toonval mogen stuiten, Deez' mijn kunsteloozen dank.
Breng dien met rnijn heusche groeten
Aan de Roos van Dekama
En aan Borslens droeve gae ;
Ook aan Jetjen, zoo hierna
Gy het drietal mocht ontmoeten .
Groet, als ze in uw slaapsalet
Weer eens opdaagt, Tante Let ;
Wil ook Saffo niet vergeten .
Zorg voor vlinder en kapel,
Guliks erfzoon dank to weten ;
Floorneef 1 ) spreek ik zelf nog wel .
Dank in een woord, al die menschen
(Geesten meen ik, of wat naam
Gy gepast acht en bekwaam)
Dank den ganschen santekraam
Voor hun welgemeende wenschen .
Maar u klinke bovenal
U, hun tolk, mijn lofgeschal,
Onbedwongen, hartlijk tegen .
Voedsterling der Poezy,
Lichte, op 's levens donkre wegen,
t)

De hofnar wit „Edward van Gelre" .
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U haar fakkel gunstig by .
Blijf haar gloed uw ziel doorstroomen .
Schenk ze u (niet in 't nachtlijk uur ;
Want herhaalde wakenskuur
Kostte u mooglijk al to duur ;
Maar by 't knappend avonduur)
Vaak nog schoone en zoete droomen .
In Juni van hetzelfde jaar bezocht Prof . D . J . v . L . op 72-jarigen
leeftijd, voor het eerst van zijn levee Parijs ; 1 ) zijn zoon schreef
hem uit Amsterdam o .a . het volgende :
4 Juny 1846. Dingsdag heb ik met Henriette en de drie oudste
jongens Rachel gezien in Camille . Zy heeft my zeer voldaan ; dock
mijn verwachting niet overtroffen . Hare uitspraak is zuiver en eenvoudig ; dock hare stem niet frisch of niet frisch meer . Hare mimiek
is verwonderlijk schoon en kwam vooral uit in het Tooneel, waarin
Valere aan den ouden Horace den wezenlijken afloop van den strijd
komt verhalen . Eerst stond zy met afgewend gelaat, in droefheid
verdiept over het lot van hare broeders en zonder to luisteren naar
het verhaal ; dock langzamerhand begon dit haar belangstelling to
wekken : vervolgens haar ongerustheid, angst, schrik, ontzetting,
wanhoop : - alles meesterlijk door de gelaatstrekkingen en de krampachtige beweging der armen uitgedrukt, zonder dat zy meer deed
dan op een spil met het lichaam om to draaien en eindelijk flaauw
in een stoel to vallen . De imprecatie sprak zy op een geheel nieuwe
wijze uit, het eerste Rome zeer zachtjens en als verwonderd, als wilde
zy zeggen : „bee je ma! ? Rome, dat dit en datsche Rome", het tweede
jets luider, dock nog altijd op sardonieken, sarrenden toon en in de
geheele verwensching meer de zucht om haar broeder to plagen en
to treiteren, dan een werkelijke inspraak van 't gevoel leggende .
Rachel wil niemand zien, zeggende hier alleen gekomen to zijn pour
dormir, manger et jouer, en verlaat haar kamer den gandschen dag
niet dan om in een vigilante naar het tooneel to gaan . Repetities
woont zy niet by en de andere acteurs molten niet brilleeren
Ik verlang zeer naar lucht : en heb plan mijn kas eens na to tellen
om to zien of ik in July ook een refs zou kunnen doen ; want als 1k
den geheelen zomer hier moet muffen ga ik kapot : en voor een paar
dagen uit de stall to gaan helpt niet genoeg
Het Staatsexamen
zal to Arnhem plaats hebben . Men verhaalt, dat 's nachts door eenige
z) Levee van D . J . v . Lennep, II, blz . 334 .
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studenten herhaaldelijk bij V . Cappelle is aangescheld geworden en
aan de meid, die zich eindelijk aan een bovenraam vertoonde, gezegd :
„schrik niet, er is geen brand : wy verzoeken u alleen aan Mijnheer
to zeggen dat by niet in de Commissie voor het Staatsexamen is
benoemd ."
10 JUnY.. . . . . L.1 . Vrijdag is de Zwemschool ingewijd ; en wel met
muziek van Van Bree c. s ., een inwijdingsrede van Suringar en twee
liedjens van my, die in choeur zijn gezongen geworden 1 ) . De menschen
hebben een dolle pret gehad . Suringar heeft gesproken, staande op
een vlot midden in 't bassin, en het publiek om hem, deels in schuitjens,
deels op de balustrades . Hij begun met to zeggen : ,,U voor to
zwemmen, zou ik niet aannemen ; maar u wat voor to lezen, dat gaat,"
en by eindigde : „te water dan," enz . waardoor zijn zoon, die op den
rand van een balustrade zat, zoo opgewekt werd dat by zijn balans
verloor en in 't water tuimelde : terwijl zijn buurman, hem willende
vast houden, merle achter over sloeg en onwillekeurig een bad nam .
Beiden werden, als gy denken kunt, under grout gejuich opgevischt .
Hoe jammer, ik kon er niet by zijn, daar ik in den Haag moest wezen .
De volgende morgens en nu nog, zijn er reeds van 5 112 uur of balers
en zwemmers by honderden ; en mijn jongens alle vier hebben zich
reeds in de verschillende bassins gewaagd . De oudsten hangen tusschen
zeelen en leeren de theorie van 't zwemmen in de lucht .
Ik heb verleden op onzen tocht naar de eilanden
25 Juny
met veel genoegen de nieuwe indijking op Wieringen gezien, waar
560 Bunders land gewonnen zijn ; alsmede den Anna Paulowna polder .
Men kan elkander thands om zoo to zeggen, van Wieringen naar de
overzijde beroepen, althands duidelijk onderscheiden
1k heb den
18den de vergadering der Leidsche Maatschappij bezocht, die to Lisse
gehouden werd : het was daar weer een Poolsche rijksdagSiegenbeek,
hoorende dat gy to Parijs waart, heeft my gezegd, dat by er ook
heen wou, daar by toch maar een paar maanden met u scheelde, en
dat by dat snoepreisjen eens inscia uxore 2) zoude d oen . lk denk dat
zijn vrouw er wel op zal passen ! Voorts is by machtig uitgevaren
tegen het jonge Holland, dat zich vermeet mannen als Van Maanen,
enz, to beoordeelen . NB. Dat jonge Holland zijn Leemans, Jonckbloet,
enz . -- meest alien menschen tusschen de 35 en 40 jaar . Ik moest in
myzelven lachen by de gedachte, dat toen Van Maanen, M . C . van Hall,
Siegenbeek zelf enz ., enz . het jonge Holland uitmaakten, en meer
i)

2)

De Zwemschool aan het Y. - Niet in den handel.
„Buiten weten van zijn vrouw ;'
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gezach uitoefenden dap het tegenwoordige, zy vrij wat jonger waren . . . .
Op order van Willet ga ik naar Kreuznach om baden to nemen en
water to drinken . Daar ik echter niets meer met den verveelenden
Vater Rhein to doen wil hebben, ben ik voornemens mijn refs to maken
over Brussel, Luik, Namen, Dinant, Neufchateau, Anon, Luxemburg en
Trier, en zoo de Moezel tot Koblentz of to zakken, waardoor men door
een allerpittoreskste en allerbelangrijkste streek gaat, my grootendeels
geheel onbekend . Maurits neem ik tot mijn gezelschap merle, die een
bedaarde reisgezel is en zich zelven altijd weet bezig to houden .
Op de heenreis naar Kreuznach werd ook de beroemde grot
van Han bezocht, waarna in het album to Han sur Lesse de
volgende regels den indruk van dat bezoek teruggaven : 1}
Volg my, gy wien 't lust to reizen
In ontzetb're grotpaleizen,
Volg my naar 't bevallig oord,
Waar, door tempels en gewelven,
Die Natuur in 't steep wou delven,
Lesses bergstroom henenboort ;
Waar zich telkens, langs de gangen,
Langs den onafzienb'ren bong,
Nieuwe wonderen vervangen
Voor 's bezoekers dwalend oog
Waar, den rotsgrond doorgekropen,
't Hoog verwulfsel afgedropen,

't Helder pat verkeert in steep,
En het steep in pronkfestoenen,
Zegestanders en blazoenen,
Rijkgemengeld ondereen .
Maar - gy moogt my vrij betrouwen
Eer ge, -- om zooveel schoons to aanschouwen,
't Wrakke bootjen in zult gaan,
Waarde vriend bezoeker ! -- kun je,
Trek uw alieroudste plunje,
En uw sterkste schoenen aan .
Dat het verblijf op de badplaats zelf flu juist niet bijzonder
aangenaam was, laat zich licht denken en wordt bovendien bevesI)

Aurora, 1846. 's Gravenhage, K, Fuhri . - Poet. Werken . 1867, XII, 254 .
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tigd door den „Klaagzang", 1 ) dien de verveelde badgast den 17den
Augustus van daar naar het vaderland zond, en die aldus aanvangt
Kreuznach ! dat zoo wijd beroemd zijt !
Oord vol jammer en beklag !
'k Weet dat gy met recht genoemd zijt,
Want het is hier : kruis en ach !
en, na al de ellende van de badplaats to hebben opgesomd, met
dezen aangenamen troost eindigt
Eind'lijk is het uur verschenen,
Dat ge uw ballingschap ontsnelt .
Vruchtloos is uw tijd verdwenen,
Vruchtloos 't uitgegeven geld ;
Maar moog tijdverlies u hind'ren,
Is uw beurs ook bijster schraal,
Wat vergaan mocht of vermind'ren,
Onveranderd bleef
uw kwaal.
zoodat de moraal aan het slot geen andere dan deze kan zijn
Leert, leert hieruit, goede vrinden !
Wie gezondheid, rust en vree
Aan de baden hoopt to vinden,

Breng die zelf eerst met zich mee .

1) Klaagzang van den Badgast to Kreuznach. - Ned . Muzen •A Imanak,
1846 . Amst . J . H . Laarman . - Poet . Werken. XII, 244.
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Kan het zijn, dat een sprank van den vorigen gloed
Die in ieugdige stonden mij blaakte,

Dat een vonk, in 't geheim nog bewaard en gevoed,
Nu zoo snel weer tot dichtvuur ontwaakte ?

D . J . VAN LENNEP (Hollandsche Duinzang) .

Overzicht van den „Edward van Gelre."

J . v . L . als dichter

beschouwd. - Oordeel van Beets . - Beschuldigingen van plagiaat .

J . V. L's bekentenis daaromtrent
Mengel-poezie ." - VerschilEindoordeel .
lende gedichten daaruit nader beschouwd .

Men zal zich herinneren, dat J . v. L . in 1835 zijn tier aan Beets
had overgedaan, na de uitgave van liens Kuser ; 1 ) twaalf jaar
later zond deze hem het volgende aardige vers, in weerslag op
de hem zelven eenmaal opgedragen dichtregelen, en met dezelfde
eindrijmen als deze :
Uw citer had weleer in onvolprezen zangen

Der vaadren grootsche dawn vermeld aan 't Vaderland :

Gij halt in 't wilgenhout dat speeltuig opgehangen,
En greept de prozastift met onverzwakte hand ;

Dat gaf mijn' jonkheid cooed, mijn' prillen lentejaren ;
Vermetel trail ik op, schoon met ontstemde twit, .
En zoo een zangziek yolk een oor had voor mijn snaren,
Uw snaren stortten toen geen schooner galmen

wit.

Uw zwijgen niet alleen, uw juichen in mijn pogen,

Verwierf me een weinig roems, die 't hart mij kloppen deed .

Op eens! daar dreunt de klank van 't oude dichtvermogen,
z)

Zie bladz. 239.
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De wijs van Elk zijn wijs, die niemand ooit vergeet.
Van Lennep ! mooi is 't niet dat gij mij hebt bedrogen,
Maar mooi en meer dan mooi is 't lied waardoor gij 't deedt . 1 )
Dat lied was de „Eduard van Gelre" . 2)
Ofschoon het gedicht eerst in 1847 verscheen, was het Nederlandsch publiek reeds meer dan een jaar op zijn komst voorbereid
geweest, daar de auteur de eerste zangen hier en daar had voorgedragen . 3) Dat hij niet zonder schroom, zoovele jaren na het
verschijnen van de laatste, weder eene Legende het licht deed
zien, vertelt hij ons zelf op de volgende wijze in zijne voorrede
Eh quoi ! depuis seize ans to quittas Melpomene,
Et to veux, fretillon, retourner sur la scene?
voegde, ik weet niet welke weinig galante spotboef der beroemde
Clairon toe, toen zy het waagde, na een zoo lange afzondering, het
schouwtooneel, waarop zy vroeger lauweren had ingeoogst, weder
to betreden . En werkelijk : haar vroegere begunstigers en aanbidders
waren niet meer : een nieuw publiek ontfing haar, of met een verwachting, welke het niet bevredigd vond, of met koude onverschilligheid : en to last beklaagde zy zich den stag, zoo onbedachtzaam gedaan .
Zal my niet een dergelijk verwijt worden toegevoegd ? zal my niet
een lot als 't geen haar to beurt viel, verbeiden, flu ik het weder
wage, een Legende in 't licht to zenden, die merle een zestiental jaren
met de jongste harer zusteren verscheelt ? Ook my staat het to vreezen,
flat zy, die vroeger in mijn werk eenig behagen schepten, of flood
zijn of geen vaerzen meet lezen : en wat het Publiek betreft, het
zoude wel een wonder wezen, indien het, na zulk een tijdverloop,
niet van smack veranderd ware . En al ware mijn Publiek hetzelfde
gebleven, ik weet to wel, flat ik het niet ben . Hadde ik er nog bewijzen voor noodig gehad, de omstandigheid alleen, flat het samenstellen van eenen zang van Eduard van Gelre my drie malen zooveel
tijd kostte als vroeger flat van eenen der zangen van den Strijd met
Vlaanderen, zoude my daarvan overtuigd hebben .
Wat heeft my dan tot een load gedreven, waardoor ik zelf erkenne,
1)

Beets, Dichtwerken. Amsterdam, Kirberger, II, 456 . - „Elk zijn wijs"

was het motto, waaronder J, v. L, zijn dichtwerken had uitgegeven .

2) Nederlandsche Legenden in rijm gebracht . - Eduard van Gelre.
2 deelen . Amst . P . Meyer Warnars, 1847 .

3) Van daar flat De Genestet, in zijn „Morgen is mijn dichter jarig", een

paar personen uit het gedicht kon aanhalen .
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het verwijt van overmoedigheid to verdienen ?
Ik weet er antlers
niet op to antwoorden, dan dat wy poeeten en rijmelaars een grillig
yolk zijn en van onze grillen moeilijk reden of rekenschap kunnen
geven . Eenen drijfveer die my tot de keuze en bewerking van mijn
onderwerp aanzette, mag ik echter niet verzwijgen . In mijne vorige
Legenden had ik my schier uitsluitend op den bodem dervoormalige
Grafelijkheid van Holland, Zeeland en Westfriesland bewogen : en nu
begon eindelijk het oude Geldersche bloed in my warm to worden
en my van onverschilligheid en ondank to beschuldigen jegens het
land, waarin mijn voorvaderen gewoond, en voor 't welk zy gestreden
en geleden hadden . Ik boog my voor het niet onverdiende verwijt,
herlas de geschiedenissen van Gelre 1 ), en zette my aan het werk .
Dat het onderwerp, 't welk ik my uitkoos, dichterlijk was, zal niemand
wederspreken, die de geschiedenis kept, en alzoo weet, dat ik byna
nergens van haar behoefde of to wijken, om een belangrijk verhaal
to schrijven . Boezemt het dat belang niet in, het zal cheep aan de
inkleeding en bewerking to wijten zijn .
J . V . L, werd in zijne verwachting op aangename wijze beschaamd ; het publiek, dat zijne gedichten vroeger gaarne las,
bleek nog denzelfden smack to bezitten ; en indien hijzelf veranderd was, dan was het ten goede : hadden de verzen hem meer
moeite gekost dan vroeger, het kwam omdat hij zichzelven oneindig strenger eischen gesteld had ; alle kenners waren het dan
ook hierover eens, dat de laatste Legende haar vroeger verschenen
zusteren in degelijkheid, schoonheid en, merle een niet geringe
verdienste, oorspronkelijkheid, verre overtrof .
Laat ons den Eduard van Gelre thans nader beschouwen .
Het gedicht verplaatst ons in het jaar 1371, toen de ridderlijke
Hertog Eduard, na zijn ouderen broeder Reinout van den troop
gestooten to hebben, over Gelre regeerde, en Aelbrecht, als
Ruwaard van Holland, aldaar het bewind voerde, in plaats van
den ongelukkigen Graaf Willem V, die, krankzinnig, in een der
kelders van het Binnenhof to 's Gravenhage zuchtte . Tien jaren
to voren, was Katharina, Aelbrecht's oudste dochter, toen een kind
van twee jaar, aan Eduard verloofd . Acht jaar later werd het
huwelijk kerkelijk ingezegend, en nam Eduard aan, Katharina,
i) De dichter maakte in 1847 een reisje naar Baesweiler, ten einde zich
over den slag, waar Eduard het leven liet, een beter oordeel to kunnen vormen .
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na twee jaren, wanneer zij haar twaalfde jaar zou bereikt hebben,
als zijn echte vrouw tot zich to halen . Met dat oogmerk had hij
zich over Utrecht naar Holland begeven, toen de gebeurtenissen
plaats grepen, die de stof gaven voor het gedicht .
Na eene „ouverture", waarin de schoonheden van het „rijkgezegend Nedersticht" worden gehuldigd, schildert ons de eerste
zang den intocht van Eduard en zijn gevolg in de oude mijterstad,
waar Bisschop Jan van Vernenburg, de opvolger van den fieren
Jan van Arkel, hun vriendelijk gastvrijheid had toegezegd . De
weg, waarlangs de stoet komen moet, is reeds vroeg door eene
wachtende menigte bedekt, wier geduld op eene zware proef
wordt gesteld, daar het avond wordt, eer een hofbode in vluggen
draf de komst van den Hertog komt aankondigen . Aan Eduards
zijne, op wien natuurlijk alley blik zich het eerst vestigt, rijdt
een schoone knaap, wiens bevalligheid kreten van bewondering,
vooral aan de vrouwen, ontlokt
'k Zou op mijn bloote knien voorwaar
Ter beevaart gaan naar Kevelaar
En in de bidcel op 't altaar
Wel gaarne een zilv'ren kandelaar
Ter eer der moeder Gods doen pronken,

Werd my zoo knap een zoon geschonken .

Zoo riep het vrouwvolk, blij to moe,
En wierp het jongsken, dus geprezen,
Al juichend meen'ge kushand toe,
En vroeg nog steeds : ,,Wie kan by wezen ?"
Die knaap is Willem van Gulik, een neef van Eduard, die tot
zijne groote vreugde zijn oom mag vergezellen, en uit wiens
oogen, terwijl hij met fiksche hand zijn vroolijk paardje bestuurt,
de blijdschap straalt, die hem bij het vooruitzicht van de feesten
to 's Hage vervult .
De tweede zang beschrijft ons de gebeurtenissen aan het feestmaal, dat de Bisschop van Utrecht ter eere van zijne hooge
gasten heeft doen aanrichten . Nadat de goede wijn van den
Geestelijken Heer harten en m onden der aanwezigen tot vroolijkheid en scherts heeft gestemd, en menig uur onder gullen kout
is voorbijgesneld, vraagt Eduard om een zanger, die hun een
l•
20
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opgewekt lied zal doen hooren . Wolf van Ferden, des Bisschops
meistreel, treedt naar voren en verheft den lof van Eduard in het
volgende bevallige en zangerige lied, waarbij, al had hij zijn stof
met vreemden fabeltooi omkleed, de waarheid echter nog to
helder door het verdichtsel heen scheen .
DE ZWAAN EN DE GANDER .
Aan d'oever van de vliet
In Gelders lustwarande,
Daar knelt het onder 't net
Van vogels velerhande .
Daar plast en zwiert
Het pluimgediert',
En klinkt, wep! wep!
Het wiekgeklep
Van eend en taling, bout en groen,
Van roerdomp, snep en waterhoen .
Eens heerschte daar als vorst
Een weldoormeste Gander,
En droeg de dikke borst
Veel hooger dan elk antler .
Hy at zich vet
op 't donzig bed
En stak, wep ! wep !
Vooruit de neb
En blies en kwaakte luid in 't rond,
Als by er een weerspannig vond.
Te lui was 't logge flier
Om zelf zijn kost to halen .
Elk moest op zijn manier
Den Gander tol betalen .
En werd die plicht
Wat traag verricht,
Dan was 't : ,,wep ! wep !
Als 'k honger heb,
Acht ik dien vogel niet mijn vriend,
Die my niet op mijn wenk bedient .'r
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Een jonge Zwaan, die lang,
En zonder ooit to klagen,
Des Ganders strenge dwang
Goedwillig had gedragen,
Werd plak en roe
Ten leste moe,
En sprak : » wep ! wep !
Wie lust nog schepp'
In zulk een ganzen-heerschappy,
Ik maak voortaan my daarvan vrij ."
Hoe zwol des Ganders kop !
Hoe boos hief by den snater
By deze woorden op!
En, dreunend over 't water,
Klonk luid en snel,
Zijn hoog bevel :
~Dat elk, wep! wep!
De vleugels repp',
En uit ons vreedzaam lustverblijf
Dien oproermaker fluks verdrijf ."
,,Mijn vrienden !" sprak de Zwaan,

,,Zoudt gy dien dikbuik vreezen ?

Ei ! ziet oils beiden aan .
Wie moet hier meester wezen?"
En ziet, terstond
Uit eenen mond,
Zong nu, wep! wep!
En eend en snep,
En waterhoen en taling mee
„Leef, leef de Zwaan ! hoezee ! hoezee !"
Geen enk'le vogel meer

Wou aan 't bevel zich stooren .

Elk riep : hoe werd tot Heer
De Gander ooit verkoren!
Regeer voortaan
De wakk're Zwaan !"

Zoo wendt, wep! wep!
Als vloed en eb,
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De stem van 't wispeltuur gemeen
Zich beurt'lings her- en derwaart heen .
Toen maakte, dol van spijt,
De Gander, dus verlaten,
Voor 't eerst zich op ten strijd ;
Maar 't mocht hem weinig baten .
Hoe zwaar by blies,
't Was tijdverlies ;
Hem wierp, wep ! wep !
Met eenen mep,
De forsche Zwaan in 't voile slijk
En 't was gedaan met Gansjens rijk .
De Zwaan heeft sints dien dag
Des Ganders plaats genomen,
En handhaaft zijn gezach
op vliet en oeverzoomen .
Hem roemt en viert
Het pluimgediert
En kwaakt, wep ! wep !
Met luiden sneb
,,Geen vogel duldt in Gelder meer
Een logge Gans tot Opperheer ."
Had de arme zanger gehoopt lof en dank voor zijn geestig
lied to zullen verwerven, deerlijk wordt hij in die verwachting
teleurgesteld ; felle toorn vervult het gemoed van die ridders, die
eenmaal voor Reinout gestreden hadden, en Eduard zelf, al had
hij, door heerschzucht gedreven, zijn ouderen broeder van den
troop gestooten, kan niet dulden dat een bisschopsdienaar het
waagt op Gelres vorstenbloed to smalen .
Daarby, wat sterv'ling zonk zoo diep,
Dat ooit een taal hem zoo bekooren,
Die hem - wat lofspraak ze ook liet hooren
Een misdaad in 't geheugen riep !
Toornig bijt hij dap ook den sidderenden meistreel toe :
,,Als Zwaan en Gans elkaer bevechten
En strijden om de heerschappy,
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Dan moog' de kracht het pleit beslechten ;
Maar 't oordeel over beider rechten
Staat aan geen snapzieke ekster vrij ."
En als hij straks, den indruk van zijn scherpe woorden een
weinig willende verzachten, den zanger eene som gelds laat
aanbieden, wijst deze die smadelijk terug, maar betoont zich
innig dankbaar voor een rozenhoed hem door Willem van Gulik
geschonken, die den dieperen zin der woorden niet had verstaan,
terwijl hij, de bloemen kussende, deze sombere profetie doet
hooren
„Ras, 'k weet het, zal haar geur verdwijnen,
En blad en bloesem spoedig kwijnen ;
Maar, zij hun duur en bloeitijd kort,
Licht, Hertog ! dat ge uw staf zult derven,
En 't manlijk oir van Geire sterven,
En Guliks zoon uw landen erven,
Eer nog deez' bloemen zijn verdord".
Daarna spelt hij de feestzaal wit om den toorn van Edward's
ridders to ontvlieden . De Hertog zelf lacht om de voorspelling
en roept zijn eigen meistreel en vriend, den sedert jaren trouwen
Herman Leers op, om den Bisschop en zijn hof to toonen, dat
Gelre ook zangers bezit . Deze voldoet aan den wensch van zijn
meester, dock zijn antlers zoo vroolijk gelaat staat droevig, zijn
harp brengt niet dan scherpe tonen voort, en somber is het lied
dat zijn mond doet hooren, daar het de rampen opsomt, waarvan
het bisschoppelijk paleis, waar zij thans gastvrijheid genieten,
sedert eeuwen getuige was geweest, en met deze ernstige moraal
eindigt :
Stoft dan, Vorsten ! nimmermeer
Op uw grootheid, macht en eer .
Vreest, dat ook uw lot zich wende .
Niets bestendigs hier beneen .
Op den voorspoed volgt ellende
Op de vreugde, droef geween.
Edward vraagt om een blijder lied, waarvan hij hem zelf de
stof zal geven : „der Vrouwen lof" ; dock, zoo mogelijk, nog
somberder en pijnlijker zijn de tonen, die thans worden gehoord
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Schijne ook vrouwentaal oprecht,
Wee hem, die er waarde aan hecht .
Schrijf haar eed op 't stuivend zand,
Op 't verloopend oeverstrand .
Elke letter, daar geschreven,
Zal dien eed nog overleven .
Lichter dan een vederpluim,
Yd'ler nog dan 't waterschuim,
Brozer dan het web der spin
Acht ik vrouwenwoord en -- min,
,,Het schijnt dat de zangers alien met dolheid geslagen zijn",
roept Eduard uit ; en zich tot den hofnarwendende, ,,kom Floorneef! lustig aangeheven, en toon hun dat een zot meer verstand
heeft dan zij ." Het aardige lied van Klara, des veermans kind,
door Graaf Hugo een tijd lang bemind, dock dan verlaten, door
de overige gasten met handgeklap ontvangen, kan den Hertog,
naar het schijnt, al evenmin behagen als de beide vorige ; hij
veinst vermoeidheid en begeeft zich naar zijn kamer, dock kan
den slaap niet vatten . Nog tergen hem de zangen van Wolf en
zijn profetie ; en dan, wat kan de oorzaak wezen van Hermans
droefgeestigheid? En die schelmsche nar ; zou hij het geheim
van Gelders min ontdekt hebben?
Straks, als hij inslaapt,
verontrusten hem droomen en ziet hij zijne moeder, Eleonora
van Engeland weder, zooals zij eens met hare beide zonen
aan de hand, op een feestmaal binnentrad, het kleed afwierp,
dat haar boezem dekte, en dien aan het gansche hofgezin toonde,
ten bewijze dat het voorgeven van den Hertog, als ware zij
melaatsch, waarom hij zich van haar had laten scheiden, valsch
was . Zich daarop tot haar schuldigen gemaal wendende, voegde
zij hem deze woorden toe, die later bleken een droevige profetie
to zijn : „Twee zonen schonk ik u ; toen hebt gij mij verstooten ;
eens zal Gelderland het beschreien, dat er geen meer zijn
geweest ."
De derde zang beschrijft den tocht van Utrecht, over Woerden
en Leiden naar den Haag, den volgenden dag door den Hertog
en zijn gevolg ondernomen . Eduard, hoewel de zorgen zijn
gemoed nog beklemmen, is to veel vorst om daarvan iets to
laten blijken ; na een pons roept hij zijn vertrouwden vriend
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Mierlar, den eenige, die met zijne liefde voor Mechtelt bekend is,
en bespreekt met hem nog eens den gelukkigen tijd dien hij aan
de zijne van dat schoone meisje had doorgebracht en de onverklaarbare wijze, waarop zij kort geleden verdwenen was . Te
vreemder was dat plotseling verdwijnen, daar hij overtuigd was
dat zij hem om hemzelven liefhad . Immers zij wist niet eens dat
hij de Hertog was . Zou het mogelijk zijn, dat zijn geheim was
uitgelekt, en dat men elkaar in de hofkringen al spottend ging
toefluisteren : ,,de Hertog is zijn liefje kwijt !" - Nadat de antler
hem daaromtrent heef t gerustgesteld, zeggende dat hij het lied
van Floor, waarin Eduard toespelingen op zijne liefde meende
to zien, reeds in zijn jeugd meermalen door zijn voedster had
hooren zingen, ontbiedt de Hertog den meistreel Herman, om
hem naar de oorzaak van zijn neerslachtigheid to vragen . Eerst
na lang aarzelen, en nadat Eduard het hem als vriend gevraagd
heeft, voldoet deze aan zijn verzoek en waarlijk, droevig is de
geschiedenis die hij merle to deelen heeft en, wonderlijk genoeg,
in menig opzicht met die van zijn vorst overeenkomende . Het
dochtertje, van een stervenden krijgsmakker, op het slagveld aan
zijne zorgen toevertrouwd, was jaren geleden door hem als kind
aangenomen ; nadat zij tot een beminnelijk en beeldschoon meisje
was opgegroeid, had hij haar liefgekregen en haar zijn liefde
verklaard, welke zij niet had afgewezen . Reeds telde hij de dagen,
die nog verloopen moesten, eer hij haar geheel de zijne zou
kunnen noemen, reeds was de blijde huwelijksdag bepaald, toen
zijn meester, Hertog Eduard, hem onvoorziens eene vertrouwde
en zeer gewichtige zending opdroeg, die hem voor verscheidene
maanden van huffs riep . Vol blijde verwachting keert hij na dat
tijdsverloop terug ; helaas! wie schetst zijn ontroering, zijn wanhoop, als hij zijn huisje ledig vindt en het hooren moet, hoe kort
na zijn vertrek, een vreemdeling gekomen was, die, na ettelijke
bezoeken aan de schoone Mechtelt to hebben gebracht, haar
op een nacht, niemand wist waarheen, had ontvoerd . Sints
dien droeven dag is zijn rust, zijn blijdschap heen ; zijn hart is
gebroken en het eenige waarvoor hij thans nog leeft, is de
wrack ; mocht het hem gelukken den verleider to vinden en
hem zijn dolk in het hart to stooten, dan zou hij getroost het
leven verlaten .
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Eduard, wien het „solamen miseris socios habuisse malorum" ')
geldt, poogt zijn vriend op to beuren, spaart hem been flier nutte
lessen,
Die ieder sterveling zoo garen
Voor 's naasten welzijn over heeft,
Maar och ! to schaars zichzelven geeft,
en geeft hem eindelijk den raad naar vriend Floor to luisteren,
die in een vroolijk drinklied, waarvan het refrein door ridders
en knapen wordt meegezongen, den wijn boven de min verheft .
Ik kan den lust niet weerstaan hier de schoone schildering
onzer eigenaardige hollandsche natuur, bij morgen, middag en
avond uit dezen derden zang in to lasschen, die ook volgens
Beets, al onze liefde en dank waard is . 2)
Bekoorlijk lachte, in blijde glansen,
Der reisgezellen wakk'ren stoet,
Van 's Hemels onbewolkte transen
De frissche morgen in 't gemoet .
De grond school weg in duizend kleuren
En dampte louter balsemgeuren
De zon, in luistervollen gloed
Gestegen aan de azuren kimmen,
Deed in de kabb'ling van den vloed
Haar gouden weerschijn vrolijk glimmen
veer hief, door 't koestrend licht gestoofd
op 't vloertapijt, uit groen geweven,
De plant het neergebogen hoofd
Naar boven, als ontwaakt ten leven .
En dankbaar hield de bloesemknop,
Met frisschen morgendauw begoten,
Het blinkend kelkjen weer ontsloten
En ving 't verwarmend schijnsel op .
Maar 't morgenuurtjen, frisch en blij,
En 't spelend koeltjen was voorby .
De dagtoorts, hooger opgestegen,
r) „Het is voor de ongelukkigen een troost deelgenooten in hun rampen
to hebben gehad ."
2) J. v . L . herdacht, blz . ii .
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Bereikte, de oogen door haar glans
Verblindend, ras den middagtrans .
De vuurgloed, dien zy allerwegen
Verzengend over 't aardrijk zond,
Drong door den ijzerharden grond
En scheurde en spleet de kleikorst open .
De nijv're landman, moede en flaauw,
Van dorst gekweld, van zweet bedropen,
Verliet den arbeid, zocht de schaauw
Die wilg of elzenstruik deed hopen :
En, schoon door de ijle blaad'ren naauw
Beveiligd tegen 't zonnebranden,
Blijmoedig nam by 't maal in handen,
Door gale of dochter aangebracht,
Vergaerde nieuwe levenskracht
Dook, nederschuilend onder 't lover,
Het breedgeschouderd lijf voorover
En bleef op 't veldgras uitgestrekt
In zoete sluimering verloren,
Zoo lang tot, beng'lend van den toren,
't Gelui hem weer hergalmd in de ooren,
En weer ten arbeid had gewekt .
Hoe welkom ook, slechts kort van duur
Was 't oponthoud in Leydens muur,
En spoedig ving de blijde stoet
Den tocht weer aan met verschen cooed,
Terwijl de zon, in gloed en glans
Verflaauwend, uit den westertrans
Min fel haar stralen nederschoot,
En 't eikenloof zijn schaduw bond .
Nu joeg men over 't zandig spoor
In vollen draf de wouden door .
Verschrikt op 't onbekend geraas
Stak boschkonijn of schuwe hags
By wijlen boven 't varekruid
De ruige lepels luist'rend uit,
Week langzaam, hief den rug omhoog
En sprong dan haastig buiten 't oog
Het egeltj' aan de kant van 't bosch
Ineen gewenteld onder 't mosch,
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Had spoedig, door 't rumoer gewekt,
Het borstlig lijf weer uitgestrekt,
En school op vlugge pootjens weg,
Wijl 't onder kreupelhout en heg
Het dor gebladert kraken dee ;
Maar sneller was de schucht're rhee
Het diepst der wooden ingevlucht,
Ja, voor vervolging nog beducht,
Het dichte bosch ten eind gesneld,
Had, onvermoeid, het zandig veld
Doorloopen, en, van angst gejaagd,
Haar vlugge vaart niet eer vertraagd,
Dan toes zy, trillend nog, de kruin
Bestegen had van 't hooger duin,
En, voor zich, d' avondzonnegloed
Zag spieg'len in den breeden vloed .
Toes sloeg zy de oogen om zich heen,
Begaf zich naar het dal beneen
En ping op 't schrale gras to wei
Der wild begroeide duinvallei .
Het bruiloftsfeest, ons in den vierden zang beschreven, had in
de oude Ridderzaal to 's Hage plaats, later zoo schandelijk tot
een loterijzaal vernederd, toes in een bloemenhof herschapen .
Want bloeiende rozen, doorslingerd met groen,
Vercierden de wanden in krans en festoen ;
En rozen, gewonden om bint en karbeel,
Herschiepen 't gewelf in een rozenprieel :
En hoog uit het midden hing cierlijk ten toon,
Van rozen gevlochten, een feestlijke kroon .
En in dies tuin bewoog zich een schitterendestoet van genoodigden : de bloem der ridderen en knapen van Holland en Gelderland, statige edelvrouwen, bevallige maagden en aardige kleine
meisjes, vriendinnetjes van de jonge bruid . Dat deze laatste meer
behagen schepte in het gezelschap van den vroolijken Willem
van Gulik, das in dat van haar zooveel oude :en bruidegom, last
zich licht denken .
Het feest is in vollen gang ; lustig zwieren de pares rond, op
de mast van het vroolijke daps-lied :
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Onbedwongen
Rondgesprongen .
Viert de vreugd !
Feestvermaken
Blij to smaken
Voegt de jeugd .
Ras bezwaren
U de jaren :
Dus geniet
Vrolijk 't levers,
U gegeven,
Eer het vliedt .
Dan, wat doet op eens de vreugde verstommen en alley gelaat
verbleeken ?
Met wank'lende, ongelijke schreden,
Kwam, langzaam, door de binnendeur,
Een schrikgestalte voortgetreden
Een haav'loos kleed, door scheur by scheur
Ontvormd, hing raaf'lend om zijn leden ;
En fluist'rend kwam van ieders lippen,
Ofschoon men 't naauwlijks uiten durst,
Het angstverwekkend woord ontglippen
„'t Is Willem,! 't is de dolle Vorst !"

Ja, hij was het, de beklagenswaardige Graaf, tot wien in zijn
kerker het geluid der muziek was doorgedrongen, en wien de
razernij nieuwe kracht had geschonken, zoodat hij de grendels
van zijn gevangenis had weten to verbreken . Thans is het op
eens, alsof het verstand in hem terugkeert ; hij herkent de aanwezigen, beklaagt zich tegenover zijn broeder over zijn gevangenschap, begroet in Willem van Gulik en Katharijne het bruidspaar
en zweert, als Eduard hem als bruidegom wordt voorgesteld, dat
hij zijn nicht den schaamteloozen roover van zijns broeders
grondgebied nooit geven zal .
Verlegen en besluiteloos staren de gasten elkander aan ; de
vroegere aanhangers van Willem beginners to twijfelen of de
krankzinnigheid, hem toegedicht, niet maar een voorwendsel van
zijne vijanden was om hem van den troop to stooten, en zien
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hem in elk geval thans genezen, in gedachte reeds weder de
grafelijke heerschappij aanvaarden ; de Ruwaard, van zijne zijde,
durft het bevel niet geven om zijn broeder naar den kerker terug
to leiden, vreezende dat men hem misschien niet zal gehoorzamen,
en ieder wacht vol spanning de ontknooping af, die op eens
komt van eene zijde, vanwaar niemand die had verwacht : Floor
de hofnar krijgt een heerlijken inval ; hij nadert den Graaf en
fluistert hem deze woorden in : „Uw moeder komt ! Gij zijt verloren ." Vreeselijk is hun uitwerking op den ongelukkigen vorst .
Wanneer, bestuurd door 's jagers hand,
De scherpgepunte javelijn
Den leeuw van Barkaas zandwoestijn
Gedreven wordt in 't ingewand,
Dan, krimpend van ondraag'bre pijn,
Slaakt, woedend om d' ontfangen wond,
Het grimmig dier een kreet, zoo wild,
Zoo zielsdoordringend, dat in 't rond
Wat leven heeft van ijzing trilt.
Maar zelfs 't ontzettend noodgeschreeuw,
Het brullen van den woesten leeuw,
Door toorn en felle smart gedreven,
Hoe schrikverwekkend, kan slechts flaauw
U van den kreet een denkbeeld geven,
Door Hollands Graaf, zoo schril, zoo raauw,
By 's hofnars toespraak aangeheven .
't Stoof alles by dien kreet uiteen .
„Mijn moeder ! wee! mijn moeder !" gilde
De zinnelooze en schermde in 't wilde
En sloeg vertwijflend om zich heen
,,Waar is zy? 't Bloed verstijft me in de aad'ren .
Getrouwen op! zy zoekt mijn flood .
Helpt, helpt uw Graaf : by is in nood .
Getrouwen op ! Belet haar 't naad'ren .
Vergeefs ! zy komt : zy staart my aan .
Zal flan geen sterv'ling bystand bieden ?
Wee ! wee ! 't is vruchtloos, haar to ontvlieden .
't Is, voor altijd, met my gedaan ."
Zoo kermt en gilt hij en slaat denkbeeldige vijanden van zich
af, terwijl het schuim hem om den mond spat en hij zich de
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grauwe Karen uitrukt, totdat eindelijk zijn kracht is uitgeput en
hij machteloos ineenzinkt, waarna hij terstond op een wenk van
zijn broeder, naar zijn cel teruggebracht wordt .
Weder vangt de feestvreugde aan, dock om opnieuw gestoord
to worden . Een renbode brengt het bericht, dat Gulik door
Brabant is aangevallen en Edward's hulp vraagt . Deze laatste is
terstond bereid die to verleenen, neemt afscheid van zijn bruid
en roept zijn edelen op hem naar het tooneel van den krijg to
vergezellen, terwijl zijn jeugdige neef Willem van Gulik den uitslag van den strijd in veiligheid op het slot to Rozendaal zal
afwachten .
In den vijfden zang volgen wij Herman Leers, wien door zijn
meester eene gewichtige tending was opgedragen, naar het kasteel
Nyenbeek, waar Reinout gevangen tat . Hij moest den slotvoogd
tot vernieuwde waakzaamheid aansporen, daar het zeer hoed
mogelijk was, dat vroegere partijgenooten van Reinout, van
Eduards afwezigheid op het oorlogsveld zouden gebruik maken
om binnenlandsche verdeeldheid to zaaien . Herman brengt de
boodschap van den Hertog over en verneemt van den slotvoogd,
dat Reinout den laatsten tijd ongesteld is geweest, zoodat hij,
om hem to verplegen, eene non wit het klooster to Deventer
heeft laten komen . Deze laatste, een beeldschoon meisje, heeft
hare tack met groote toewijding verricht, maar is zelve, kort
geleden, ook zeer ernstig krank geworden, zoodat hare dagen,
ja misschien hare wren geteld zijn, en de geestelijke reeds gekomen
is om haar het sacrament der stervenden toe to dienen . Terwijl
de beide vrienden nog in gesprek zijn, treedt genoemde kloosterbroeder binnen en verzoekt Herman, wit naam der stervende non,
hem naar haar sponde to vergezellen . Verbaasd, volgt deze den
monnik, dock wie schetst zijn ontroering, als hij in de kranke
zijne, ach! zoo verouderde en vermagerde Mechtelt herkent, die
niet rustig kan sterven, eer zij hem hare schuld beleden en van
hem vergiffenis ontvangen heeft . Hij moet het van hare lippen
hooren, dat zij hem nooit antlers bemind heeft, dan gelijk een
kind haar vader ; maar dat zij eerst geweten heeft wat liefhebben
is, toen die vreemdeling haar zijn liefde kwam verklaren, en hoe
onuitsprekelijk zalig die liefde haar gemaakt heeft . - Maar
waarom den verleider dan verlaten, dien zij blijkbaar nog even
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hartstochtelijk bemint?
Haar oom, de oude monnik die thans
aan haar ziekbed zit, had op eene collectereis voor het klooster,
haar toevallig aangetroffen in de woning die haar minnaar voor
haar in gereedheid had doen brengen, en had haar weten over
to halen het pad der zonde to verlaten en den sluier aan to
nemen . Als zij nogmaals Herman om vergeving smeekt, wordt
deze haar toegezegd, op voorwaarde dat zij hem den naam des
verleiders noeme . „Zijn naam?" is haar antwoord ;
Zijn naam? . , . 'k heb nimmer dien vernomen
Hy had my lief : wat vroeg ik meer?"
Woede en spijt doorvlijmen het hart van Herman, nu hem
deze laatste hoop om zijn wrack aan den verleider to koelen,
ontgaat ; dock als hij de hand opheft om het klamme zweet of
to drogen, dat hem het voorhoofd bedekt, valt een straal van
de lamp op des Hertogs zegelring, hem ter wille van zijn zending medegegeven . Nauwelijks heeft de stervende den ring gezien,
of zij strekt beide handen met drift naar het kostbaar kleinood
uit, ontrukt het den drager, bedekt het met kussen en roept in
vertwijfeling uit
„Die ring ! Bedriegen my mijn oogen ?
En heeft my, wreede ! uw taal bedrogen ?
Wat hebt gy naar den naam gevraagd
Van hem wiens ring - ontzetb're droomen
Licht zegepralend hem ontnomen,
Gy can uw vinger draagt ?"
Dan zinkt zij neer . Die laatste schok was to veel geweest .
Den ring nog op de lippen gedrukt, slaakt zij een diepen zucht
en is niet meer .
In de diepste ontzetting staart Herman de vroeger zoo teerbeminde doode aan . Het is dan waar, de medeminnaar, wien hij
den flood heeft gezworen, is zijn vorst, zijn vriend ! En, dubbel
pijnlijk denkbeeld : met wat gehuicheld medelijden had nog kort
to voren de Hertog hem naar het verhaal van zijn lijden durven
vragen en hem daarbij schijnbaar beklaagd, terwijl hij gewis in
zijn hart met den armen dwaas, wien hij zijn liefje ontstolen had,
den spot dreef!
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Niet lang blijft de f,edrogene bij het doodsbed staan ; hij
schenkt den geldbuidel, hij die op aarde toch niets meer noodig
heeft, den monnik, opdat zielmissen voor de ontslapene kunnen
worden gelezen, neemt afscheid van den slotvoogd en begeeft
zich, voor zijn vertrek, nog naar den kerker van Reinout, wien
hij, zonder dat deze hem bemerkt, uit de verte de volgende
profetie toeroept
„Uw lijden, Hertog I heeft gedaan .
Gy moogt een beet're toekomst hopen .
Eer zeven dagen zijn verloopen,
Herneemt gy weer aan 't feestlijk maal
Uw plaats op 't slot to Rozendaal ."
De zesde zang voert ons in het Brabantsch kamp, bij Baesweiler, waar, last in den avond, nog vroolijk feest wordt gevierd
in de tent van den Graaf van Namen . Te midden van den kring
van ridders, die, bij spel en beker, hun eersten goedgeslaagden
inval in het land van Gulik vieren, staat een jonge, bevallige
zangeres, Izabel, die, begeleid door haar citerspel, het volgende
aardige liedje zingt :
IZABEL.
In den fellen slag,
op St . Severs dag,
Werd Izabel geboren
En haar wiegjen was
In een borstkuras,
op 't oorlogsveld verloren
En trompetgeklang
Was de wiegezang,
Die 't eerst haar kionk in de ooren .
En een bontgespikkeld luipaardsvel
Was het wiegekleed van Izabel .
Och Izabel !
En ten alien tijd,
Had by tocht en strijd,
Haar moeder meegezworven.
Wijl als braaf soldaat,
Zoo het praatjen gaat,
Haar vader was gestorven .
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En ook zy als kind
By het yolk bemind,
Had ras een naam verworven .
Wie het pantser voerde, kende we!
Het soldatendochtertj' Izabel .
Och Izabel!
Want alom in 't rond,
Waar zy krijgslien vond,
Ging zy haar deuntjens kweelen ;
En met cytherklank,
En met zoet gezang,
De luist'rende ooren streelen
En zy gaerde blij
Wat het medelij
Aan 't weesjen mee wou deelen .
0 ! geen wapenknecht, hoe ruw en fel,
Die geen penning schonk aan Izabel .
Och Izabel !
En nog trekt zy om
Met den heldendrom,
Zoo vrolijk als to ooren ;
Maar klinkt thands haar lied,
Het is langer niet
Voor dorpers, stomp van ooren .
Want door vlijt en kunst
Won zy hooger gunst,
Mocht ze Eed'len mee bekooren
En de bloem der Ridd'ren prijst het spel
En het stemgeluid van Izabel .
Och Izabel !
Plotseling wordt de feestvreugde gestoord door het binnenstormen van den ons bekenden meistreel Wolf van Ferden, die,
van Utrecht naar Brabant gevlucht om zijn diensten Hertog
Wenzel aan to bieden, dwalende op de heide op het Guliksche
leger was gestooten, dat zich in alle stilte gereed maakte zijn
vijand aan to vallen . Door de waarschuwing van den zanger
opgeschrikt, ijlen alien naar buiten, Gulik to gemoet, die het
kamp reeds overvallen en in wanorde gebracht heeft . Wonderen
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van dapperheid worden van beide zijden verricht ; vooral de
machtige Kuik, die aan de zijde van Brabant strijdt, houwt
geweldig op den vijand in, geen antler wapen voerende dan een
reusachtigen metalen luchter, daar hij geen tijd had gevonden
zich het zwaard aan to gorden . Lang wordt de strijd met afwisselende kansen gevoerd, dock eindigt ten laatste met de nederlaag der bender van Gulik . Op den aftocht ontmoet het verslagene leger de troepen van Eduard, die zoo spoedig hij kon,
Oulik was to hulp gesneld en, op het bericht dat het nu toch
to last is, het gevleugeld woord ten antwoord geeft : „de slag is
verloren, maar wij hebben den tijd een tweeden to beginner ."
Zoo geschiedt : fielder en Gulik to zamen storten zich onvoorziens op de niets kwaads vermoedende Brabanders ; die, in den
roes der overwinning, met het uitschudden en plunderer der
lijken bezig waren en drijven hen na korten strijd op de vlucht .
Wel beproeft Kuik, omringd van enkele dapperen, den vloed der
vijanden to stuiten, en waagt hij zelfs een verwoeden aanval op
Eduard, waarbij deze gesneuveld zou zijn, indien niet Herman
den doodelijken slag met gevaar van zijn lever had afgekeerd ;
dock wordt ten slotte door den Hertog gedood .
De slag is geeindigd ; van alle zijden wordt Eduard met
gejuich als overwinnaar begroet en trekt zegevierend het kamp
van Wenzel van Brabant binnen . Dartelend springt en buitelt
Floorneef hem vooruit ; wel had hij, zoolang de strijd duurde,
zich achteraf gehouden, dock thans is hij dapper genoeg en
wijst, zijn zotskolf zwaaiende, met trots naar de lijken der verslagen vijanden, als had zijn arm die allen doer vallen . Plotseling blijft hij bij een stervende staan en roept den Hertog naderbij :
„Oom Eduard! Ei maak wat spoed .
'k Wed, dat gy nimmermeer zult droomen
Wat oude kennis ik ontmoet ."
Daar ligt de arme Wolf, wien een scherpe pijl, order 't
vluchten hem nagezonden, op het zand nedergeworpen had .
Stervende, houdt hij den krans, hem door Willem van Gulik
gegeven, nog aan de lippen gedrukt, en als de Hertog, stilhoudende en zijn helmvizier ontsluitende, hem aldus toespreekt :
1•
21
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» Waar blijft dit uur uw profecy?
Uw bloemen dorren en verflensen
En 's Hemels bystand zegent my
Meer dan ik hopen dorst of wenschen" ;

ontsluit de meistreel nog eens het halfgebroken oog en brengt
stamelend deze woorden uit
,,Wil, Hertog ! niet to spoedig roemen .
Mijn veege mond herhaalt ook nu
Ras treft verderf deez' bloemen ;
Maar rasser treft het u ."
Nauwelijks is de profetie uitgesproken, of zij wordt vervuld
Hy zegt, en eer het laatste woord
Zijn veege lippen is ontgaan,
Daar snort een pijl door 't luchtruim aan,
Die 't voorhoofd van den Held doorboort .
Wolf ziet den Hertog nederzinken
Hy hoort den kreet van angst en schrik
Der Gelderschen : en, met een bilk,
Waar haat en zegepraal in blinken,
En met een glimlach op 't gezicht,
Sluit by het oog voor eeuwig dicht .
Wie schetst de smart en de gramschap der Gelderschen, flu
zij hun Hertog, nadat hij aan de gevaren van den strijd ontkomen
is, door verraad om het leven gebracht zien . Men legt den stervende in het gras neder en luide kreten van wrack roepen om
den moordenaar.
En
hemel! -- met bedaarde schreden,
Een korten kruisboog in de hand,
Komt Herman in den kring getreden
En houdt naby den lijder stand,
En ziet hem aan met somb'ren bilk,
En zegt : „die moordenaar . . . . was ik ."
Duizend handen strekken zich uit om den ongelukkige to
vatten en to verscheuren, dock de graaf van Nassau weet hem
aan de woede der Gelderschen to ontrukken en vraagt hem ver-
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wonderd :

„Gij? Zijt gij schuldig aan zulk een snood bestaan?

En zoo even zag ik zelf nog, hoe gij uw Hertog, met gevaar van
uw eigen leven, in den strijd hebt gered ." - „Ik moest mijn
duren eed volbrengen," is het antwoord van Herman, „en kon
niet dulden dat een antler in mijn rechten trad en mij het
offer ontroofde, dat mijn wrack zich had voorgesteld . Voert mij
thans ter folterstraf henen ; die droeve wrack, waarop ik hoopte,
heb ik genoten ; mijn vriend, mijn Hertog is door mijn hand verslagen ; gewillig leg ik het leven af ."
Daar opent Eduard de zwakke oogen en fluistert :

Herman!

wat had ik u misdaan?" - „Weet gij het niet? Gedenk aan
Mechtelt, door uw lagers, mij, Karen bruidegom, ontvoerd ."
Hoe 1 was dat meisje, dat gij als kind tot u genomen halt,
Mechtelt? Had ik dat ooit kunnen vermoeden, uw bruid ware
mij heilig gebleven, en gij zoudt thans niet onzinniglijk op uw
vriend gewoed hebben . God vergeve u uwe daad ; ik vergeef ze
u en schenk u het levers ; dit zij uw straf ; ik wil dat mijn dood
ongewroken blijve .
Dat niemand hier mijn laatst bevel . . .

Weerstreve : -- en . . vrienden . . thands . . vaarwel !"
En naauwlijks had by uitgesproken,

Of bong den matters schedel neer,

En sprak na dezen stond niet meer .
Vreeselijk was de wanhoop van Herman .
Ach ! scherper dan een dolk had ieder woord
Des stervenden den boezem hem doorboord .
Die veege mond sprak waar : van heden of
Begon voor hem de ondragelijkste straf .
Gewis, nooit had de dood in folterpijn,

Voor hem een straf zoo gruwzaam kunnen zijn,
Als die genae, die 't levers hem behield,

Maar voor altijd zijn zielsrust had vernield !
Men liet hem vrij, naar 's Vorsten laatst bevel .
Verborgen in een stifle kloostercel,

Bracht by voortaan in boete en naberouw,
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Zijn dagen door, den ordeplicht getrouw,
Tot hem in 't eind een lang verhoopte dood
Verlossing uit zijn droevig lijden bood .
Na den dood van Eduard, herkreeg Reinout het bewind over
Gelre, dock mocht er niet lang van genieten, daar de ziekte die
reeds in den kerker zijn zwak gestel gesloopt had, hem weinige
weken na het sterven zijns broeders, merle ten grave sleepte .
Dit beschrijven ons de schoone eindregels van het gedicht .
Naauwlijks was een week verloopen sints dien wijdbeklaagb'ren dag,
Toen men op Baesweilers heuv'len Brabants heir vernielen zag,
Of, als Herman 't hem voorspeld had, was, omringd van weelde en praal
Hertog Reinout weer gezeten in zijn slot to Rozendael .
Over Gelre voerde weder zijne hand den Vorstenstaf,
Dien, na Eduards verscheiden, hem de Landraad overgaf .
Maar nog eer, ten vierden male, 't helder licht der volle maan
Aan de boorden van den Rijnstroom glansrijk weer was opgegaan,
Sliep ook Reinout naast zijn broeder in hetzelfde grafgesteent'
In hun leven steeds gescheiden, na hun sterven saam vereend .
Jaren waren heengevloten, jaren van ellend en bloed :
Vreeslijk over Gelres beemden had de burgerkrijg gewoed
Vreeslijk was het (ach !) bewaarheid, wat in de oude Keizerszaal
Eens Eleonoor voorspeld had aan haar schuldigen gemaal,
Hoe 't zich Gelre zou beklagen, by de ontstoken tweedrachtsvlam,
Dat geen manlijk oir meer 't licht zag uit d'aelouden vorstenstam . Maar - die tijd was heengeweken : de oorlogsfakkel uitgebluscht .
Weder smaakte, moe van 't strijden, 't land een langgewenschte rust .
Door den landzaat aangebeden, zat op Reinouts vorstentroon,
Over Gelre en Zutfen heerschend, fiere Willem, Guliks zoon
En, verheven aan zijn zijde, Hertogsweeuw en Hertogsbruid,
Prijkte zoete Katharijne, Hollands eed'le Vorstenspruit .
Is „Ferdinand Huyck" de gelukkigste maatstaf van de gaven van
J . v . L . als romanschrijver, in „Eduard van Gelre" zien wij het
beste wat hij als dichter geven kon . Gloed van verbeelding ontmoeten wij hier naast schoonheid van vinding, belangwekkende
verwarring met treffende ontknooping, geestige teekening en
verzen als klare beken vloeiende . Busken Huet heeft den dichter
verweten, dat de rechte taal der middeleeuwen in deze Legende
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niet wordt gesproken en dat aan de mannen en vrouwen der
veertiende eeuw de gevoelens van den nieuweren tijd worden
toegedicht ; 1) maar ik zeg het Beets na, dat niemand zich door
deze bedenkingen, waarin waarheid is, ofschoon met onbillijkheid
uitgemeten, lhet genoegen late bederven, hetwelk hij door de
lezing van dit belangwekkend geheel, door het stilstaan bij de
allerlei schoonheden van detail, die hier worden aangeboden,
smaken kan. 2) Heb ik van deze Legende een zoo uitvoerig
overzicht gegeven, het was in de hoop, dat menig lezer dit thans
bijna vergeten gedicht, nog eens weder ter hand nemen en er de
schoonheden van genieten zou .
J. v. L ., wij zagen het reeds, was dichter door geboorte,
erfelijk . Alles in zijn eerste jeugd en opvoeding moest samenspannen om den dichterlijken aard, die hem in 't bloed zat, to
ontwikkelen, en tot dien graad van volkomenheid to brengen,
waarvoor hij vatbaar was . Beets wijst er terecht op, dat de
kennismaking met Vondels Gysbrecht van Aemstel voor het
dichterlijk gevoelend kind het „anch' io son pittore" geweest
is . 3) Die grootste der Nederlandsche zangers heeft de eerste en
diepste liefde van zijn hart verworven en behouden, terwijl verder
zijn jeugdige geest gevoed is geworden met de Hollandsche en
Fransche klassieken der 17de en 18de eeuw, en later ook met
Bilderdijk . Door langdurige en onverdroten oefening was hij den

vorm zoo goed meester, als deze laatste, en bewoog zich met
benijdbare gemakkelijkheid in rijm en maat . Deze werd volgehouden zonder inspanning, afgewisseld zonder gemaaktheid .
Gene kwam vanzelf. Ja, alles scheen vanzelf to komen ; iedere
uitdrukking der gedachte, elke vorm van mededeeling, ook de
ongewoonste, scheen doodnatuurlijk en de eerste de beste to
wezen . Beets, wien ik hier volg, zegt het eigenaardig : „De
spullen waren goed ." Hij was volkomen meester van zijn instrument : de moedertaal : het schoone, buigzame, zuivere Nederduitsch . 4) Een schaduwzijde van die groote gemakkelijkheid 5)
Litt. Fant, en Krit. II, blz . 28 .
J. v. L, herdacht, bl . ii .
3) De Werken van Vondel, door J, v . L ., XII, blz . 8.
4) J, v . L, herdacht, blz . 4, 6.
5) Van die gemakkelijkheid ware menig voorbeeld aan to halen . Vaak
I)
2)

326

EDUARD VAN GELRE .

was, dat hij daardoor vaak to wijdloopig en to oppervlakkig
werd ; wat zijne verzen in helderheid en duidelijkheid wonnen,
verloren zij in diepte .
J . V . L. is, het behoeft nauwelijks herinnerd to worden, geen
dichter van den eersten rang. Zijne gave lag in nederiger sfeer .
Grootsche scheppingen, steile vlucht van verhevene gedachten,
kracht, gloed, majesteit van uitdrukking zijn hem niet gegeven .
Maar het bevallige, aangename, gevoelige, met wendingen van
luim en trekken van geest en goede satyre, de bekoorlijke schildering, de uitlokkende vertelling, de gezellige scherts : ziedaar
waarin zijne gave ligt .1) In natuurschilderingen, ik gaf er reeds
enkele voorbeelden van, is hij vaak buitengemeen gelukkig ; de
reden hiervan is dat hij, anders dan menig dichter van vroeger
die de natuur op zijn studeerkamer ging bezingen, haar werkelijk
kende en innig liefhad, zoodat zijne verzen impressies waren in
den besten zin des woords . -- Naast goede stukken met schoone
gedachten dichterlijk uitgedrukt, vindt men, vooral in de eerste
Legenden, echter ook zeer veel dat niet anders dan berijmd proza
kan genoemd worden .
Waar Beets de dichtgave van J . v . L. bepaalt, treedt hij in
eene vergelijking tusschen dezen en Vondel, tusschen den ,,Doorluchten Bard" en hem, wiens hoogste eer het was zijn leerling
to zijn ; die op den Meester „de viammende oogen wendde", 2)
maar nimmer zich inbeeldde of ook maar hoopte hem to evenaren .
gebeurde het dat J. v . L., thuis komende voor het eten, zijn vrouw toeriep :
„Begin maar vast, Henriet, ik kom dadelijk," en dan naar de studeerkamer
ging om een vers op to schrijven dat hij onder het naar huffs gaan gemaakt
had . -- Toen de Deensche dichter Andersen in Juni 1 847 bij J . v. L . het
middagmaal gebruikte en een versje gcmaakt had op diens dochter Sara,
waarin hij zeide vroeger nooit aan het bestaan van Feeen geloofd to bebben,
maar thans, nu hij haar gezien had, van zijn ongeloof genezen to zijn, liep
J . V. L . naar boven en kwam enkele oogenblikken later terug met een
op Andersen vervaardigd Hollandsch gedicht van vier coupletten, elk van
acht regels. De gast zeide dat hij het niet verstond, maar het vergeleek
met een van achteren bezien tapisseriewerk . „Ik zie dat bet mooi moet
zijn," zeide hij, „ook al bekijk ik bet aan de keerzijde ." - Het waarlijk
niet slechte gedicht van J . v. L . is to vinden in de Poet, Werken, VII, 299 .
I) Beets, J . v . L, herdacht, blz . 4.
2) Voorzang van den „Strijd met Vlaanderen" .
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Hij zegt dan, het zij mij vergund hem als bevoegd beoordeelaar
nog eens aan to halen : 1) „Niet slechts is J . v, L . geen tweede
Vondel, maar hij is, niettegenstaande zijne groote vereering voor
den prins onzer dichteren, en al heeft hij oneindig veel van hem
geleerd, een geheel ander dan deze . Er is niets Vondeliaansch
in hem . Hij heeft noch den gloed der lyriek, noch den geest der
tragedie, zooals die de eigenaardigheid en de heerlijkheid van
Vondel zijn . En ook waar hij den lyrischen, den elegischen, den
didactischen toon aanslaat, waar hij dichtmaten gebruikt, waarin
Vondel het meest geschitterd heeft, waar hij Vondel sprekende
invoert, volgt hij, wat het formeele aangaat, een geheel ander
type, en schrijft gansch andere verzen dan hij . Veeleer dan aan
Vondel, doet hij aan eenige van de beste dichters der achttiende
eeuw denken : aan een Poot, een Smits, een Van Merken ; 2)
nergens, ofschoon ook v . L .'s versificatie hare sterke zijde en niet
geringe voortreffelijkheid heeft, vindt men bij haar het voile,
vaste, „wel verknochte" vets, dat ook op het innigst met de
macht en de kracht van Vondels genie in verband staat . Daarbij,
welke zijne klassieke theorieen ook mochten zijn, in de praktijk
is J . V. L., van het begin tot het einde, een romantisch dichter
geweest . Immers het is als de dichter der Nederlandsche Legenden,
I) Werken van Vondel, door J . v . L ., XII, biz . g, io ; J . V . L . her •
dacht, biz . 7.
2) Men weet hoeveel J . v. L . van die dichters der achttiende eeuw
hield . „Het gerijmel der achttiende eeuw", schrijft hij aan Dr . J. ten Brink
(Gesch . der N.•N ederl . Letteren in de XIXde eeuw, I, biz . 157 .) d.d. 4 Aug.
1867, „vindt geen genade in uw oogen . 't Spijt mij, want ik ken een menigte
brokken van buiten uit Poot, uit den Achilles, uit den Monzongo, uit het
Beleg van Haarlem, uit den Agon, Sultan van Bantam, uit de vertalingen
door Doornik en door Nomsz gemaakt, en ik zet het omen hedendaagschen
poeten - ten Kate uitgezonderd - om zulke verzen to schrijven . 't Is net
bier als in Frankrijk, waar men zich -- Victor Hugo aan 't hoofd -- volstrekt niet meet stoort aan censuur of kadans . . . . Als er dat flu niet op
aankomt, 't is mij wel ; maar voor mij is het niet genoeg, dat een lied
muzikale gedachten bevat ; om mij to behagen, moet het speeltuig behoorlijk
gestemd en de zangstem zuiver zijn, anders verscheuren zij mij de ooren ." -„Beter dan een geheel boekdeel vol critische bespiegelingen", voegt
Ten Brink hier terecht bij, „zegt V . L . hier duidelijk, wat zijne aesthetische geloofsbelijdenis geweest is, en hoe luid zijn hart klopte voor de
zuiver achttiende•eeuwsche, zuiver Fransche kunst."
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waarbij Walter Scott hem den weg gewezen heeft, het is als
romantisch dichter geweest, ja, als de dichter, die ondanks den
klassieken kring, waarin hij was opgebracht, en in spijt van zijn
eigene zeer klassieke neigingen, het eerst de vaan van het romantisme op Nederlandschen bodem geplant heeft, dat hij zijne beste
krachten ontwikkeld, een eigene plaats op den Nederlandschen
zangberg veroverd, en zich een korten weg tot de harten zijner
landgenooten gebaand heeft . In spijt van zijn eigene zeer sterke
klassieke neigingen? Voorzeker ; want deze had hij, en zij zijn
hem levenslang bijgebleven . Niet antlers dan Byron, ofschoon
den breeden weg van het romantisme met onafgebroken schreden
bewandelende, nochtans niet zonder weemoed en met zekere
gewetensknaging naar de schoone voorbeelden uit de dagen van
koningin Anna omzag, zoo hadden ook, meer dan Byron, dien
hij vertaalde, en Scott, dien hij navolgde, en Shakespere, die hem
ontzag inboezemde,_ Vondel en Bilderdijk en de groote geesten
uit de eeuw van Lodewijk XIV, J . v. L.'s eerste en laatste liefde,
ja de innige sympathie van zijn hart . En zoo hij nochtans, door
den card en mast zijner gaven gedrongen, of naar de werking van
dat geheim en wonderbaar vermogen,
Dat ieders ziel met kracht beheerschen blijft,
Schoon de oorzaak wordt onttrokken can onze oogen,
waarvan hij zelf in zijne ,,Jacoba en Berths" gewaagd heeft, 1}
op den stroom van het romantisme afdreef, het was deze onderstroom van diepgevestigde klassieke neigingen, welke hem ook
dan voor de buitensporige grillen en fantastische ontaardingen
dezer dichtschool zou hebben behoed, wanneer daartoe zijn gezond
verstand en zuivere smack mochten zijn to kort geschoten" .
Zoo is het ; beter kon het niet worden gezegd .
Wat ons telkens bij J . v. L . treft, is de groote nederigheid,
waarmede hij altijd en overal, zoowel in proza als in poezie, over
eigen werk en eigene verdiensten oordeelt ; geen dichter heeft
beter dan hij de grenzen zijner begaafdheid gekend en geeerbiedigd, geen openhartiger dan hij zelf zijne gebreken en tekortkomingen blootgelegd .
i)

Voorzang van Jacoba en Berths, uitg . 1832, blz . g .
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Wien ik mishaag, mij zelf mishaag ik meest :
Geen, die zoo streng als ik, mijn zang zal gispen ;
lezen wij in den Voorzang van zijn „Jacoba en Berths", en iets
verder
Neen, niet aan mij heeft fiere Kallioop,
Heeft Melpomeen haar milde gunst geschonken .
Mij voegt een plaats bij d'ongewijden hoop,
Die slechts van ver de Muzen mag belonken .
Gedurig komen de ,kunstelooze zangen" of „kunstelooze tonen"
terug, sours zoo dat het ons werkelijk hindert . Wanneer J . v . L.,
de dichter die pas zijn „Eduard van Gelre" voltooid heeft, aan
den zestienjarigen De Genestet komplimentjes maakt, zooals wij
hem dat in zijn ,,Dankoffer" hoorden doen, dan zeggen wij : dat
behoeft toch niet . Veel van dat zichzelf misprijzen, bijna zeide
ik zichzelf verlagen, behoorde tot de mode van den toenmaligen
tijd, tot de beleefdheidsvormen uit de dagen van het „ancien
regime'', die een man als J, v . L . nog altijd hoog hield ; maar
wij mogen niet alles voor „vormen" houden : »veeleer hebben
wij in een al to groote, en wij mogen er bijvoegen, al to onverschillige geringschatting van eigen beteekenis en waarde, den
sleutel to zoeken van het voor zijne welmeenendste vereerders
altijd min of meer bedroevend verschijnsel, dat deze uitnemende
geest, in zijn groote gulheid, van tijd tot tijd zijn talent verspilde
aan beuzelingen en trivialiteiten, die hun voorkwamen beneden de
waardigheid to wezen van een man, die een, alleen door hem
zelven miskenden, rang onder de Nederlandsche letterkundigen
had op to houden ." 2)
Waaraan had J. v . L ., als dichter, zijne groote populariteit to
danken en den uitbundigen lof, die hem van alle zijden na het
verschijnen van zijn eerste dichtwerken werd toegezwaaid, een
lof, die ons flu zeer overdreven voorkomt ? Gedeeltelijk aan zijn
positie in de maatschappij, aan de bekendheid van zijn persoon
en de vroolijke beminnelijkheid van zijn karakter ; gedeeltelijk
aan het onloochenbaar goede dat er in zijn verzen gevonden
1)
Z)

Uitgave 1859, blz . 5, 8 .

Beets, J . v . L. herdacht, blz . 5.
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werd ; maar ook voor een niet gering deel daaraan, dat zij zoo
oneindig beter waren, dan de meeste dichtprodukten van dien
tijd . Na de langgerekte gedichten, waarin de een of andere maatschappelijke of christelijke deugd, de handel, de nijverheid en
dergelijke, in deftige alexandrijnen bezongen werden, waren de
„Legenden" een ware verfrissching . 1 )
Bovendien droeg de zwakkere zijde van zijn talent, het geniis
aan diepte en verhefhng, het bovenal streven naar helderheid,
welluidendheid, netheid, niet weinig tot zijn populariteit bij . Het
groote publiek vermoeit zich niet graag : verzen, als die van Bilderdijk en Da Costa zijn vaak to zwaar en hunne makers worden
niet spoedig populair ; verzen, als die van J . v . L . daarentegen,
zijn voor ieder bereikbaar en trekken aan . Ofschoon slechts zeer
enkele zijner gedichten, zegt Beets, zich onwederstaanbaar en voor
goed in alley hart en geheugen gevestigd hebben, bleef Nederland
veertig jaren lang, steeds met dezelfde gretigheid, naar ieder
nieuw voortbrengsel zijner mute grijpen.
Was J . v . L. oorspronkelijk dichter of slechts een smaakvol
verzamelaar en compilator ? Eene der beschuldigingen, het liefst
en het meest tegen hem geuit, was die van plagiaat. In „Brags"
van 1843, lezen wij
Als in het dichtrenrijk de strafwet geldig was
Die moord en diefstal loon naar werken doet ontfangen,
Wat aaklig tuchthuis wierd de Hollandsche Parnas ;
Beets werd gegeeseld en Van Lennep werd gehangen .
En in den volgenden jaargang van hetzelfde tijdschrift
Van Lennep, die zich nooit meer zeker achtte,
Dat men van hem, in 't verre buitenland,
Geen verzen leest, die hij in zijn gedachte
Welligt pas neemt tien jaren naderhand .
Vijf jaren later hooren wij de volgende „Stem uit Vondels graf" :
1)

A, Beeloo, Levensbericht van Mr . J . van Lennep, (Mij. der Ned .

Letterk. to Leiden) 1869, blz. 4.
2)

2)

Uit : „Eene kamer in bet huffs van Jan Salie", Deventer, 18 49.
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Als ge ooit geaadlijkt wordt
Van Lennep! om uw boeken,
Behoeft gij niet to zoeken

Wat zinnebeeld behoort to prijken op uw bord
Vrij moogt ge een voile maan op 't wapenschild doen malen,
Omdat ge altijd uw licht bij anderen moest halen .

Deze voorbeelden zouden gemakkelijk to vermeerderen zijn .
Geheel ongegrond waren deze aanklachten voorzeker niet ;
immers J . v. L . had wel eens, waar hij een gedichtje in een of
anderen almanak inzond, verzuimd er onder to vermelden : vertaald of vrij bewerkt naar . . . . ; ik denk b . v. aan het overbekende
Hoe loopt de Dusse fangs het hol van Meander?" eene navolging van Southey's

Falls of Lodore" ; of aan Don Ramiro", naar

Heine gevolgd ; om van andere niet to spreken . - In antwoord

op eene beschuldiging van letterdieverij, na het verschijnen van
de eerste Legenden, had de schrijver in een naschrift bij de tweede
uitgave van zijn ,,Jacoba en Berths," in 1832 o .a . het volgende tot
zijn verdediging aangevoerd

Bij de hedendaagsche algemeene bekendheid met uitheemsche
letterkunde had ik het noodeloos geoordeeld den lezer to berichten,
dat ik sommige navolgingen uit buitenlandsche schrijvers, waar zij

mij dienen konden, in mijn zangen had ingeweven. Ik achtte zulks
geen pronken met de vederen van anderen, daar de ontleening openlijk

en zonder eenig omkieedsel had plaats gehad : ook hield ik mij gerechtvaardigd door het voorbeeld van bijna al mijn voorgangers in

het yak der dichtkunst, die to meer gelezen en geprezen werden
naarmate zij stoutmoediger navolgden of overnamen .

Meer bekend dan deze vrij zwakke verdediging is de guile
en aardige bekentenis, door J . v . L. in September 1858 op het
Congres over den letterkundigen eigendom, to Brussel afgelegd :
,,Sedert byna veertig jaren heb ik voornamelijk geleefd van roof
en diefstal," eene uiting die hem nog dikwijls is nagehouden en
voor Beets de aanleiding of aanloop geweest is tot zijn „Gesprek
over letterdieverij, navolging en oorspronkelijkheid" . 1 ) In het
voorbericht voor zijne Poetische Werken, in het volgende jaar

1) Verscheidenheden, Haarlem 1873, VI, biz . I- 33 .
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uitgekomen, herhaalt hij deze bekentenis en past haar inzonderheici
op zijn Legenden toe .
„Maar ik voeg er," gaat hij voort, ,,hier, even als to Brussel by, .
dat ik, oude of uitheemsche dichters bestelende, gebruik heb gemaakt
van mijn recht, en niet antlers gedaan heb dan wat Virgilius, Dante,,
Tasso, Vondel, Milton, Moliere, Racine, Voltaire, Schiller, Bilderdijk
en zoovele andere vrij wat grootere manners dan ik, zich nimmer
geschaamd hebben to doers . - Slechts eene verplichting rust op den
letterkundigen roover ; het is dezelfde, welke de ouders to Sparta hun
kinderen inscherpten, namelijk zorg to dragen, dat de gepleegde roof
niet ontdekt worde. Het overnemen van gedachten, beelden, beschrijvingen enz, uit de werken van anderen is op zich zelf gemakkelijk ;
maar geschiedt dit zonder zorg en oordeel, hetgeen men voortbrengt
wordt een bonte lappedeken, waar niemand behagen in vinden kanw
Bezit men daar-en-tegen de gave, om de gouden boomgaardvruchten,
die men, gelijk Bilderdijk het zoo schoon uitdrukt, „als met aad'laarsklaauw geplonderd heeft", zoodanig to stellen, to schikken, to schakeerenp
to wijzigen, to zuiveren, to tooien, dat zy in eigen hof gegroeid schijnen,
en dat niet een daarvan de harmony van 't geheel verbreekt, dan
wordt de diefstal geadeld, dan als verdienste aangemerkt, dan byna
aan eigen schepping gelijk gesteld . - Is my die moeilijke task gelukt?
Zijn aan wat ik uit Byron, uit Scott, uit zoo vele anderen in mijn
Legenden heb overgebracht, een Nederlandsche kleur en Nederlandsche
vormen gegeven, zoodat het zijn oorsprong niet verraadt en niet
schreeuwt tegen de rest ? Ziet nergends de Fransche, de Engelsche,
de Hoogduitsche dichter over de schouders des Hollandschen schrijvers
heen ? - Misschien we! - en waar dit ook plaats heeft, daar onderwerp
ik my deemoedig aan het streng, maar rechtvaardig vonnis tegen
letterdieverij geveld." 1 )
Over het algemeen kan men zeggen dat de gedichten van
J . V . L . de proef, die hij zelf hier aangeeft, glansrijk kunnen
doorstaan . Niemand minder dan Buskers Huet betuigt dan ook
met de zoo straks aangehaalde belijdenis van roof en diefstal
volkomen vrede to hebben . 2) J . v . L., ook waar hij navolgt,ook
z) Poet . Werken . Rotterdam, M . Wijt & Zonen, 1859 I, blz . i .
2) Litt . Fant . en Krit. II blz . 12. „Een oude grief tegen onzen schrijver
en dichter wordt door die guile bekentenis op zoo vermakelijke wijze ontzenuwd ; het vooroordeel der onbevoegden, die het onderscheid tusschen
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waar hij opneemt en zich herinnert, drukt daarbij zichzelven uit .
Niemand vergist zich in een vers van Van Lennep . Overal is zijn
welbekende hand, geest, stempel ; zelfs waar hij vertaalt. 1)
Zeer dikwijls kunnen wij, ook waar wij in zijn prozawerken
herinneringen aan andere, Nederlandsche of uitheemsche schrijvers aantreffen, van een onbewust ontleenen spreken . „Ik heb
zoo vroeg", zegt hij zelf in de inleiding tot zijn Marino Faliero,
„zoo veel werken van anderen gekend, dat ik niet durf beslissen
of ik wel ooit jets oorspronkelijks geleverd heb, en of zelfs hetgeen ik als zoodanig beschouwde niet meer een arbeid van herinnering geweest zij ." 2) Ook deze verklaring is, evenals de bekentenis van diefstal, door sommige recensenten wel wat al to letterlijk
opgenomen .
plat navolgen en kunstig zich eigen maken, niet vatten, komt er zoo aardig
door aan het licht, dat men het zinrijk woord ongaarne missen zou ."
Gansch anders daarentegen oordeelt W. van Velzen in zijn „Bijdragen
tot de studie van J, v . L ." (Noord en Zuid", 1893, blz . 481-503) . Hij zegt
dat v. L .'s bekentenis over zijn roof en diefstal de grootste waarheid is
die hij ooit heeft uitgesproken. Schijnbaar uit gulhartige oprechtheid, is die
verklaring in werkelijkheid zeer zeker met voorbedachten rade gedaan.
De criticus kiest „De Roos van Dekama" en „Jacoba en Bertha" en tracht
dan aan to toonen dat veel daaruit eenvoudig vertaald is . De „Roos" is
volgens hem voor het grootste deel samengesteld uit „Anne of Geierstein"
en „Ivanhoe" van Scott, ,,Jacoba en Bertha" insgelijks uit verzen van denzelfden meester .
I) Beets, J . V . L. herdacht, blz. 5 .
2) Dramatische Werken, Amst . 1852 I, blz . 7 . Somtijds, vertelt ons
J . v . L ., in zijn „lets over Citaten", blz. 31, bestal hij, zonder het to weten,
zich zelven, wanneer dezelfde loop van gedachten hem tweemaal denzelfden
volzin of 'tzelfde vers deed nederschrijven . ,,In de dagen," zegt hij, „toen
mijn oude vriend P . Meyer Warnars mijn uitgever was, is 't meer dan
eens gebeurd, dat hij op de proef van 't een of ander gedicht in margine
aanteekende : „deze regel komt reeds voor in dit of dat werk van u, blz .
zooveel ." - Men vergelijke ook over het „onbewust ontleenen" het lezenswaard opstel van Prof. Dr . J . W. Muller in „Taal en Letteren", Juni 1906,
blz . 321--340, getiteld : „Verwanten van Klaasje Zevenster" . Aan het slot
zegt hij : y Met al zijne tekortkomingen en zwakheden als schrijver - die
hem in de laatste halve eeuw zeker vaak en hard genoeg verweten zijn -blijft J, v. L ., en misschien niet 't minst in omen tijd, voor velen, ook die
van gansch anderen aard en aanleg zijn, een aantrekkelijk man, van wien
bet mij niet zou verwonderen, als ook hij nog eens zijne herrijzenis vierde,
althans een deel van zijn vorig aanzien herkreeg . Zoo jets is meer vertoond !"
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In de vijf deelen Mengelpoezie, die van J . v. L ., naast zijne
Legenden, het licht zagen, vinden wij gedichten -- welke bundel
heeft ze niet? - die niet verdienen aan de vergetelheid, waarin
zij flu reeds vele jaren gedompeld zijn, ontrukt to worden ; op
enkele andere wil ik hier echter nog de aandacht vestigen .
Het bekende : „Hoe loopt de Dusselangs hetho!vanNeander?'' 1)
al is het eene navolging, toont ons de groote gemakkelijkheid en
het meesterschap over de taal, waaroverde dichter beschikken kon .
Hier ziet men het water
Met schaat'rend geklater
Al golvend verschijnen
Met glinst'renden luister
En wondere pracht,
En daar weer verdwijnen
In akelig duister
En sombere nacht
Sours toont het in 't donkey
Een schitt'rend geflonker
Waar niemand het wacht :
't Verzinkt weer en blinkt weer
op 't mossige steep,
En baant zich al glijdend,
Den weerstand vermijdend,
Of moedig bestrijdend,

Van boei zich bevrijdend,
De heuv'len doorsnijdend,
Zijn bedding verwijdend,
Een weg naar beneen :
enz.
Als proeve van boeienden verhaaltrant mag ,,Het sterfbed in
de hut" 2) genoemd worden, waar ons geschilderd wordt, hoe
George de Derde, ter jacht van de zijnen afgedwaald, een klein
meisje ontmoet, het dochtertje eener arme weduwe, die voor hare
stervende moeder een geestelijke was gaan zoeken, maar niemand
bereid had gevonden met haar merle to gaan . De koning neemt
haar met zich op het paard, vergezelt haar naar de armelijke
I)
2)

Van het jaar 1840,
Mengelpoezie IV, blz . 256,
Van 1843 . -- Mengelpoezie IV, 49 .
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woning en troost de stervende, aan wie hij, op haar verlangen,
het Avondmaal toedient, waartoe hij, als hoofd der Anglikaansche
Kerk, gerechtigd is. Aandoenlijk is het slot, waar de jagerstoet,
het spoor van den koning hervonden hebbende, aan den ingang
der geopende deur eerbiedig staan blijft
Op 't rustbed ligt de moeder dood
't Gekerm der kind'ren, klein en groot,
Vervult de schaam'le woning
En by het lijk der arme vrouw,
Wier sterfuur by verzachten wou,
Bidt, knielend, Englands Koning .
Van gansch anderen aard zijn de beide volgende : 1 )
ZAAGT GE IMMERMEER .

en

Zaagt ge immermeer, op d'Oceaan gevaren,
AIs de avondzon in 't koelend nat verzonk,
De zeemeirmin zich wieglen op de baren,
Wijl 't deinend goud haar groene vlecht doorblonk?
Zaagt ge immermeer, in 't somber woud verloren,
Een droeven geest, die 't stille graf ontsneld,
Aan berg en bosch haar weegeklag deed hooren,
Zoolang de nacht haar schaduw spreidde op 't veld ?
Zaagt ge immermeer, als nevels de aard omhingen,
Het elvenheir fangs braambosch en struweel
Met zoet geluid op vlindervlerken springen ?
Zaagt gy dit al ?
dan zaagt gy bliksems veel .
WINTERNACHT .
Als 't bald'rend windenheir, ontslagen van zijn banden,
Het zeevlak overgiert by duistere winternacht,
En 't hulploos vaartuig zweept naar de ongastvrije stranden,
Waar slechts verderf en dood de veege manschap wacht
Wanneer met elke stond de nood al hooger steigert,
En, bruischend, golf by golf in 't lekke scheepshol dringt,
De mast verbrijzeld stort, de pomp haar diensten weigert,
En alles kermt en bidt en zucht en handen wringt,

1)

Van 1839.

Mengelpo~zie IV, 281, 282 .
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Dan is het grootsch en schoon voor fiergestemde harten,
Gelaten, onvervaard by 't woeden der natuur,
En flood en doodsgevaar op d'Oceaan to tarten ;
Maar ik zit liever t'huis by 't vuur .

Een vers met een dergelijke n surprise" eindigende, is ook
AAN MIJN VADERLAND. 1 )
Schoon uw glorie zij verdwenen,
Die weleer zoo schitt'rend blonk,
En de drietand van Neptunus
Sedert lang uw hand ontzonk
Schoon geen zweem u zij gebleven
Van de wijdgeduchte macht,
Die den schat der waereldzeeen
In uw havens samenbracht :
Schoon gy van de uitheemsche kusten,
Die ge in vroe er eeuw bezat,
Zooveel slechts mocht overhouden
Als geen antler noodig had,
En gy 't restjen, flat tot heden
U ontroofd werd noch ontdiefd,
Slechts tot zoolang moogt bewaren
Als het Groot-Brittanje blieft :
Schoon de stem van uw gezanten
Aan de hoven van Euroop
Langer niet de wetten voorschrijv'
Hen tot vrede of oorlog noop,
En zelfs 't aanzijn van die enk'len,
Die gy derwaarts henen zendt,
Slechts uit d'Almanak van Gotha
Of door 't budget word' bekend
Schoon niet langer Pauw noch Aarssen
Beuningen noch Jan de Witt
Maar - vulle in hier, wi.e maar lust heef t
In uw raadsvergaad'ring zit'
Schoon uw staatkunst ging verloren,
Sints zich elk er mee bemoeit,
En 't hier vol van staatshervormers
Als van paddestoelen groeit
1)

Van 1848, - Mengelpoezie IV,

261 .
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Schoon de vrijheid, waar we op bogen
Als op 't onwaardeerbaarst panel,
Slechts bests in 't vrije schrijven
Van wat grofheen in de kraut,
In het smalen op zijn meerd'ren,
In 't verguizen van elkeen,
Die niet aanstonds juicht en meestemt
Met die laffe nieuwigheen
Schoon hier, sedert lang, noch afkomst
Noch beschaafdheid word' geteld,
Maar verdienste alleen gehuldigd
(In den zin van rente of geld)
Schoon de veerkracht van uw zonen
Zy, die eenmaal wond'ren dee
Lang verslapt zij en verzopen
In jenever of in thee
Schoon zich elk op 't zeerst hier toeleg',
Zelfs in 'S Lands vergaderzaal,
Op het onbeschaamd verknoeien,
Ja verhondsen van de taal :
Schoon niet meer van uw geleerden,
Als voorheen, Euroop gewaag',
Spijt men onze jeugd met wiskunde
En met Staats-Examens plaag'
Schoon de wet aan ieders godsdienst

I.

't Eigen recht hebb' toegezeid
't Geen ons of tot twisten heenvoert,
Of tot onverschilligheid :
Schoon door elk ons van zijn rechten
Daaglijks wordt aan 't oor geleld,
Maar geen sterv]ing van zijn plichten
Ooit een enkel woordtjen meld'
Schoon wy, wat men ook moog' schelden
Op der Franschen gruwzaam juk,
l un konscriptie trouw behielden
Als een kostbaar meesterstuk
Schoon gy van uw vunze dampen
Evenmin als van uw schuld,
Wat de kunst ooit uit moog denken,
Nimmer u bevrijden zult :
Schoon belasting op belasting

22
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Ons hier plage aan aiie kant,
Echter blijf ik u beminnen
Mijn gezegend Vaderland !
Immers, wie op u ook smale,
Gy zijt flog, zoo ver ik weet,
't Eenig land op heel den aardbol,
waar men lekk'ren haring eet !
Herkennen wij in dezen uitval den warmers vaderlander, die
juist omdat hij zijn land zoo innig lief heeft, zich des to meer
bedroeft over zijn verval, en tegelijk den bedachtzamen conservatief, die niet terstond elk geneesmiddel, dat aangeboden wordt,
aanvaardt, diezelfde conservatieve vaderlander kon sours heel
scherp en aardig oppositie voeren tegen chauvinisme en vaderlandsliefde in den vorm van bekrompen kleinsteedsheid . Daarvan
geeft ons het volgende gedicht een voorbeeld, 1 ) tevens merkwaardig, als een der weinige rijmlooze verzen, door J . V . L . ver~
vaardigd ; het rijmen was hem veel gemakkelijker .
AAN EEN MUNER KLEINZOONS .
Teeder en aanvallig wichtjen,
Dat zoo geestig our u heen kijkt
Uit uw (niet meer schomlend) wiegjen
(Schomlende zijn uit de mode)

Dat nog van de tegenspoeden,
Die ons hier beneden kwellen,
Geen ervaring hebt verkregen
-- Dan door 't steken van de muggers ! --Dat, nog zuiver van de drifters,
Die op rijper leeftijd woelen,
Nimmer boos wordt -- dan alleen maar
Als men niet terstond uw zin doet,
Dat, nog vrij van dwaze wenschen,
Vrij van zondige aardsche lusten,
Uw begeerten blijft beperken
Tot een trek naar soep of bloemkool!
1)

Van 1858, -- Mengelpoezie III, 279,
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Dierbaar kind ! gy zijt onkundig
Van uw laatre lotsbestemming ;

Ik, in spijt van grijze ervaring,
Weet daarvan zoo veel als gy weet .
Maar, zoo gy nog naar de toekomst
Geen vermeetle blikken heenwendt
of althands niet verder uitziet
Dan naar 't heerlijk etens-uurtjen,

1k
en 'k durf geenszins bepalen
Of het dwaas is dan verstandig
Ik, ik kan my niet weerhouden
Naar die toekomst vaak to gissen .

Zult ge een pleitbezorger worden ?
In den handel u begeven?
Of, uw ooms tot voorbeeld kiezend,

Uw fortuin in de Oost gaan zoeken ? 1}
Zult gy in de koffijhuizen

Aan 't biljard uw dagen slijten,
Altijd wachtend op een postjen,
Dat u nimmer wordt gegeven ?

Of zult gy de krijgsdienst kiezen
En u krijgstrofeen vormen
Van sjakots, nog voor 't verslijten
Door een nieuw model vervangen ?
't Is my, in den grond, om 't even ;
Want men kan in elken werkkring
Al naar 't valt, carriere maken
Of een bittre sukkel blijven .

Maar, lief kind, wat hier beneden,

Ooit het doel zij van uw streven,
Tracht toch - wat ik u mag bidden
Nimmer naar den naam van dichter .
i) C . van Lennep begat zich in 1852 naar Java en bleef er vele jaren .
Willem, de jongste van het gezin ging in 1861, dock keerde, om gezondheidsredenen, na een paar jaar terug .
I.
22*
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Of, last ge eenmaal
gy rampzaalge !
U verleiden door 't gefluister
Van een spoorlooze eigenliefde
Die dan -- wee ons ! - geldt voor roeping,
Kunt gy 't maar volstrekt niet laten,
In gebonden stijl to schrijven,
Neem dan voor het minst mijn raad in,
Grijze les der droeve ervaring
Jaag vooral niet naar verheffing :
Schoei u met geen purpre broozen :
Laat aan dwazen de aad'laarsvleugels ;
Gy, kies die der poelpetaten .
Weet, de Alceen en Pindaren
Acht ons koel positivisme
Zoo niet daad lijk rijp voor 't doihuis,
Zeker gands onbruikbre wezens .
Zorg ook, zoo gy van nature
Met wat schalksch vernuft bedeeld zijt,
Dat een gave, zoo noodlottig,
Uit uw vaerzen nimmer blijke.
Zie, de grofste haatlijkheden
In een dagblad neergeschreven,
Noemt de lezer juist en geestig -Mits die slechts hem zelf niet raken .
Maar een scherts, hoe flood onschuldig,
Die men zich op rijm veroorlooft,
Brandmerkt in elks oog den rijmer
Als een diep bedorven booswicht .
Wacht u bovenal zorgvuldig,
Ooit aan Neerlands roem to knagen,
Neerlands mannen, Neerlands vrouwen,
Neerlands boter niet to aanbidden .
Schilder steeds in uw gedichten
Ieder Spanjaart als een Alva :
leder Franschman zij een smeerlap,
leder Brit een warsche stijfkop .
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Maar steek onze landgenooten
(En met handgeklap en bravoos
Zal u ons publiek beloonen)
Altijd dapper in de hoogte .
Maal hen steeds als wijzer, knapper,
Mooier, braver, viugger, vroomer,
Bovenal, als muzykaler
Dan elk antler ras van menschen .
Laat voorts niemand u verdenken
Als of gy aan 't feit zoudt twijflen
Dat, sints zijn bestaan, ons Neerland
Een aparten Lieven Heer heeft,
Dat aan ons in elken zeeslag
De overwinning is verbleven,
Dat zich Helmers nimmer schuldig
Heeft gemaakt aan overdrijving,
Dat de roode Leeuw van Holland
't Puik is van de gandsche diergaard,
En dat een Metalenkruiser
Tien Zouaven kan verslinden .
J . V . L .'s dichterloopbaan was blijkbaar ook niet altijd op rozen
gegaan, en het was niet de eerste maal dat hij zich beklaagde,
dat men in Nederland geen grap verstond en zijne schertsen
ernstiger en zwaarder opnam dan zij verdienden .
Van gezonden luim getuigt „Lente-Mijmeringen", 1 ) eene klacht
over de koude Junimaand van 1855, to lang om hier geheel over
to nemen, en waarvan ik dus slechts enkele coupletten zal
aanhalen .
Men kende
wie zou 't flu vermoen?
In Nederland voordezen
Een lief en lachend jaarsaizoen
Door ieder luid geprezen .
Een jaarsaizoen, waarvan de jeugd
Al spottend hoort gewagen,
Maar dat gewis nog enklen heugt,
Als ik, reeds oud van dagen .
i) Mengelpoezie, III, 222 .
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Het kwam op Zefyrs zoelen aem
Ons jaarlijks tegenzweven
Men had van ouds den zoeten naam
Van Lente er can gegeven .
't Werd by zijn nadering alom
Door blijde vreugdezangen
Door 't vrolijk, hartlijk wellekom
Van oud en jong ontfangen .
„De Lieve Lente is weer in 't land,"
Zoo juichten blij de lieden
Want ieder wist, met milde hand
Kwam ze ons haar weldaen bieden .
Na die weldaden to hebben opgesomd en den heerlijken tijd
van vroeger to hebben herdacht, klaagt de dichter bitter, dat de
lente thans wegblijft .
Waar schuilt
ik vraag het nogmaals, och !
De Lente -- en in wat hoeken ?
Waarin misdeden wy haar toch,
Dat ze ons niet wil bezoeken ?
Onze eeuw stoft op allerlei wonderen van vinding, maar wat
baat dit, waar de lente verloren is .
'k Zou, lieve Lente, met vermaak,
Indien gy wildet keeren,
Elk nieuw gewrocht van kunst of smack
En, zonder klacht, ontbeeren .
Ik zou my troosten
mocht ik weer
Uw lief gelaat aanschouwen
Al werden geen kongressen meer
Noch ,,cattle-shows" gehouen .
'k Neem aan, mag ik uw aangezicht
Weer zien gelijk voor dezen,
Om nimmer proza of gedicht
Van . . . , meer to lezen .
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Ja, lieve Lente, uw stomme taal
Waar my nog aangenamer
Dan 't schoonst diskoers, dat ooit de zaal
Doorklonk der Tweede Kamer .
Daar de lente tegenwoordig ook gewoonlijk wegblijft en de
meeste redevoeringen op het Binnenhof evenmin amusant zijn als
toen, zijn wij er blijkbaar in de laatste vijftig jaar niet op
vooruitgegaan .
Om niet den indruk to wekken, dat J . v . L . niet antlers dan
luimige gedichten schreef, 1 ) eindig ik met de weemoedige en stil
overdenkende : „Mijmerij" 2) en „Avondrust ." 3 )
MIJMERU .
Helder als 't azuur der lucht,
Kaatst de stille vijverkom
d' Oostermorgenglans weerom
En geen wind noch windgezucht
Doen een rimpelkreuk ontstaan
Over 't vlak der waterbaan ; Maar! daar heeft zich 't net bewogen .
Langs het welig oeverboord
Werd een scherp getjilp gehoord,
Is de zwaluw opgevlogen

De effen spiegel is verstoord .
In der eiken veil'ge schaauw,
Waar, by altijd groenend mosch,
Diep in 't ontoeganklijk bosch,
De opgetrokken morgendauw

i) Toch was, zoo kookte het in hem, de lust hem vaak to machtig
pas en to onpas, ook bij de ernstigste dingen, een grap to zeggen
schrijven. Zoo vond ik achter het handschrift van zijn gedicht : „De
van 't Huis ter Leck" (Mengelpoezie, III, 286), waarvan ieder couplet,

om to
of to
vloek
en er

zijn er negentien, met de woorden „de Leck" of „ter Leck" eindigt, de volgende regels van zijn hand
Nu ja! de Lek! de Lek! de Lek!
Poeet schei uit! je maakt my gek .
Goddank! de kaerel houdt den bek .
2) Mengelpoezie IV, 225 . - 1832,
3) Mengelpoezie III, 175 . - 1844 .
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't Rijk gebloemte mild besproeit,
Is de lenteroos ontbloeid ;
Maar, in 't diepst der kelk verborgen,
Heeft een worm haar knop gescheurd .
Ach ! zy rimpelt en verkleurt
Met des levens eersten morgen
Valt haar 't sterfiot reeds to beurt.
't Onbedorven hart vervuld
Met d' erinn'ring aan 't voorleen,
Van mijns moeders tederheen,
Van genoegens zonder schuld,
Rijk in hoop en zielsgenot,
Spelt my alles 't zaligst lot .
Wat toch zou mijn hell verstoren ?
'k Ben van 't kwaad nog onbewust ; -Ach ! - een onbestemde lust
Deed zich in mijn boezem hooren
Aan mijn ziel ontvlood de rust .
AVONDRUST .
Ter ruste ging het windenheir
Een lichtstraal brak in 't westen door
En wierp zijn purperrooden gloor
Weldadig neder over 't meir ;
Maar schoon ook de avond kalmte bracht,
Nog gromde en zwoegde in 't rond de vloed,
Als of de zee den storm herdacht,
Die met den dag had uitgewoed .
En 't was me, of ook die straal van rust
My zeegnend in den boezem viel :
En dankbaar voelde ik in mijn ziel
Het vuur der driften uitgebluscht .
Of, zoo my van geleden wee
Een droeve erinring achterbleef,
't Was slechts - een defining van de zee,
Nadat de noodstorm overdreef .
En blozend dacht ik aan dien tijd,
Dien tijd der jeugd, zoo ras gevlucht,
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Toen elke lack en elke zucht
Der vreugde alleen was toegewijd
Toen geen gevoel van boezemleed
De blijheid temperde in mijn blik,
Dan 't geen sours deernis rijzen deed
Met al wie wijzer was dan ik .
En 'k dacht, hoe ras de zuiv're gloed,
Qns in de ziel gestort door God,
By dart'le weelde en wuft genot,
Zijn glans en reinheid derven moet
Hoe, als de lust den beker mengt,
Het zoet in bijtend zuur verkeert
Hoe spoedig, in dat gif gedrenkt,
De ziel haar paerel ziet verteerd .
En vurig bad ik Hem, van Wien
Die heil'ge straal zijn oorsprong nam,
Dat nooit zich weer die zuivre vlam
Door weelde mocht bezoedeld zien .
En dat ik eens, in hooger sfeer,
Al waar 't ook dat zy minder blonk,
Die my vertrouwde paerel weer
Mocht leveren aan wie haar schonk .
Betoov'rend was bet denkbeeld my,
En 'k voelde, als hield reeds de eeuwigheid
Haar glorie voor my uitgespreid
Wat van deez' aard was, scheen voorby
Mijn ziel, van schuldenlast bevrijd
Gelouterd, ieder driftgevoel :
Mijn hart, den hemel toegewijd
En strevend naar zijn godlijk doe! .
En 'k blikte weer naar 't westen been,
Waar, na de buien van den dag,
Het oog geen wolk meer drijven zag,
Will de avondzon in luister scheen :
En 'k dankte Hem, den Heer omhoog,
Die, na de stormen, bang en zwart,
Door 't stralen van Zijn liefdrijk oog,
Weer licht doet dalen in bet hart .
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De slotsom van onze beschouwing kan deze zijn, dat J . v . L .
onder de „dii minores", de dichters van den tweeden rang, eene
niet oneervolle plaats inneemt . Wij vinden bij hem meertechniek
dan kunst, dock de lof kan hem niet worden onthouden dat hij,
in een tijd toen Bilderdijk's her aan zijn hand ontviel, die van
Da Costa slechts hoogst zelden ruischte, ons land niet veel anders
dan prulpoeten voortbracht en Tollens als het hoogste dichtgenie
wend gevierd, den naam van Nederland, naar de mate der gaven
hem geschonken, heeft hoog gehouden en een betere toekomst
heeft helpen voorbereiden . Zonder eenigen twijfel is zijne beteekenis als romanschrijver veel grooter dan als dichter, dock
als dichter is hij het eerst beroemd geworden, al is de dichter
later door den romanschrijver geheel geeklipseerd 1). Aan zijn
romans heeft hij het dan ook gedeeltelijk to danken, dat hij thans
als dichter absoluut vergeten is . Het groote publiek is zeer verwonderd, ik heb dit meermalen ondervonden, wanneer men het
mededeelt, dat de schrijver van Ferdinand Huyck ook wel eens
een versje gemaakt heeft . Door zijne tijdgenooten op overdreven
wijze gehuldigd, werd hij door het geslacht flat na zijn flood
opstond, den naam van dichter onwaardig gekeurd en hem op
zijn meest die van min of meer knap verzenmaker gegeven . Dit is
geen ongewoon verschijnsel in de letterkundige wereld . Ook op
kunstgebied heerscht de mode, en hoe ouderwetsch lijken ons,
vooral den jongeren onder ons, de gedichten van J . v . L . en
zijne tijdgenooten naast de verzen der na-tachtigers . Vergeten
wij echter niet, wat maar al to vaak geschiedt, flat ouderwetsch
daarom nog niet altijd leelijk is en flat veel van hetgeen thans
als kunst genoemd en geroemd wordt, door eene volgende generatie
als waardeloos op zijne zal worden geworpen, terwijl men zich
verwonderen zal flat daaraan ooit kunstwaarde is toegekend . Op
aktie volgt steeds reaktie . Wat de tijdgenoot, door een vergrootglas
ziende, overmatig prijst, wordt door een volgend geslacht gewoonlijk even onbillijk misprezen . Een latere generatie oordeelt
dan weder billijker, omdat zij van uit de verte beter onderscheiden
i) Zoo is de dichter Beets bij velen niet anders bekend dan als de schrijver
der Camera Obscura, en kostte het moeite op zijn zeventigsten verjaardag
het daarheen to leiden, flat niet Hildebrand alleen gehuldigd werd . Men
zie : N . Beets, door Dr. Chantepie de la Saussaye, se uitgave, blz. 78, 263 .
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kan ; zij laat stil in het graf rusten, wat het herleven niet waard is
en roept uit de vergetelheid dat schoone, waaraan ieder tijdvak
toch zeker rijk is, terug . Voor den, merle een tijdlang verguisden

of miskenden Bilderdijk is die tijd van herstel reeds ingetreden .

Zullen de mindere goden volgen? Misschien breekt dan nog eens
het uur aan, dat ook den dichter der Nederlandsche Legenden
weder de, al is het bescheiden, plaats waarop hij recht heeft,
op den vaderlandschen Zangberg wordt ingeruitnd .

Onder de brieven van dit jaar 1847 vind ik geene het overnemen waard, dan een tweetal van Mejuffrouw Toussaint 1 ) ; de
eerste, van 21 Mei, is vooral kurieus our den aanhef .
WelEdele Zeer Geleerde Heer ! Hooggeachte Vriend
Edelachtbare Heer Geheimschrijver der Voogden van Amstels doorluchte School!
Treffelijke Voorspraak van 's Rijks belangen !
Wijdluftige en Welvermaarde Autheur

Eerste, oudste, onzer nieuwe Romanciers !
Ditvinder en Schepper van onzen Nationalen Historischen Roman!
Vernuftige en Konstrijke van Lennep !

Dichterlijke Ridder en Ridderlijke Dichter !
Zoete Zanger van Jacoba's Weeklagt en van Saffo's Zielewee !
Beschermer en Voorstander van Meipomenes en Thalias altaren!
En our het al to noemen : Mecenas van Hofdijk !
WelWaarde en We! Voorsienige Heer Sieckentrooster!
Nu ben ik er moe van, hoewel er nog volstrekt geen reden was
our to eindigen als men wilde doorgaan ; want niets was gemakkelijker

dan, met eene stijlwending van 't Hotel Rambouillet, to spreken van
den Vader des Pleegzoons en den Kweeker van Dekama's Roze, etc .
etc . Maar ziedaar in het einde titels genoeg, vooral tegenover iemand,
die over en tegen de titulatuur heeft geschreven fonder ons geen
i) Zij zijn de eerste die ik van haar in de brievenverzameling van mijn
grootvader vond, en werden later door vele andere gevolgd . Daar Mej .
Toussaint eene zeer onleesbare hand had, schreef J, v . L, hare brieven sours
geheel over our later des to gemakkelijker nog eens van den inhoud to
kunnen genieten . Hij beklaagde zich wel eens, dat de drukproeven van zijn
werken altijd zoo vol fouten waren, ofschoon zijn schrift zoo bijzonder duidelijk was, terwijl men aan Mej . Toussaint een knappen zetter gaf, die hare
krabbels wist to ontcijferen en haar een schoone proef bezorgde .
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klein bewijs voor groot bonsens) ; 't was alleen om een weinig to
reciproceeren ; mogt er flu maar 't een of ander wezen dat u geviel
en ook of ge 't geheel naamt zoo als het gegeven werd, en het uwe
genomen, de bon coeur et sans y voir de malice Ik zal u niet zeggen,
welke uwer benamingen ik mij het liefst aantrok ; maar wel, dat gij
alle regt hebt om de laatste, aan u gerigt, als den meest juisten
indruk to nemen van uw bezoek en schrijven . In trouwe gij waart mij
daar een echte sieckentroost van een kranken en verslagen geest . Bij aile
mijne souffrances was ik nu ook nog lijdende aan de gewone voorjaarsplage der Nederlandsche Vrouwen, die erger is dan de migraines
der Fransche : - de schoonmaak ; maar -- dat anderen er over spreken
is reeds verschrikkelijk ; most horrible zou het wezen als ik er over
schreef . Dit wee zij dus niet geklaagd, maar gesmoord . Eene bijzonderheid
moet ik u echter mededeelen : zoo gij op dien ochtend van uw bezoek
nog een kwartier slechts gebleven waart, had ik u heusch (onwillens)
de representatie van een brand voorbereid ; bij de ontdekking was
reeds de houten vloer in 't nevenvertrekje door kleed en stoof been
verkoold . 't Was toch heel gek geweest, maar ik zal voorzichtiger
worden ; antlers mogt ik de renommee van Van Kampen deelen : van
mij niet to kunnen beveiligen voor vuur en water . - Maar gij ziet
het, geeft gij voor, niet zoo good als Petit Jean uw begin to weten,
ik verval tot het meest onpoetische terre-a-terre .
Om dus tot de orde terug to keeren . Veel hartelijken dank voor
uw vriendelijk geschenk . Om eerlijk to zijn, eerst schrikte ik er van .
Een dik pakket, eene hand, die ik niet terstond herkende, en dan
Gedenkboek ! terwijl ik mij het tooneelstukje, door u toegezegd, in
den vorm van uw Saffo dacht 1) . Al vooruit uw raad volgende, zag
ik het niet in en nam den brief : - toen was alles goed : toen kreeg
ook het Gedenkboek een ander aanzien : ik wist dat er geene verveeling in huisde : ik wist althans dat er amusement in to vinden was,
en met lust en met liefde ving ik aan to snuffelen en was al heel
spoedig in de receptiekamer van Hooft met Tesselschade en Vondel,
en wie zou zich daar verveelen, zelfs al ontmoette hij er Bentes ?
Was Susanna er niet om hem to plagen tot meerdere vreugde van
de toehoorders ? In ernst, ik vind de groepeering allerliefst en de uitvoering zoo als van u natuurlijk was, die geleefd hebt en nog leeft
in dien spitsen en abelen kring van fraaye vernuften ; gelukkig dat
i) Gedenkboek van het twee-honderd-jarig bestaan van de doorluchte
School to Amsterdam . P. Meyer Warnars, 1832 . Het tooneelstukje was „Ecn
Amsterdamsche Winteravond in 1632" .
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ze niet flood zijn voor wie ze nog lief heeft . De verzen, toespraken,
beschrijving en andere accessoires doorlas ik par-cl par-la ; maar tot de
godsdienstige feestrede ontbrak mij nog couragie : zoo jets is altijd
beter om to hooren : en vat de latijnsche oratie betreft, ik heb we!
gehoord van iemand die op flat punt to oordeelen wist, dat .Pr. v . L .
de beste onzer latinisten was, en die oratie zal dus ongetwijfeld
precieuse zaken bevatten ; maar ik moet er van zeggen wat de haan
van de pare! zeide : „je to crois fine, mais le moindre grain de mil
ferait bien mieux mon affaire ."
Het anderhalve woordje latijn flat ik door relaties meer flan door
instructie magtig ben geworden, is geen sleutel die tot zulke schatten
toegang geeft . -- Nu van Beets . Ja, wij spraken we! over zijne Eva : 1 )
het lag op mijne tafel als gij u herinnert, maar 't was nog niet opgesneden ; tusschen de pagina's door had ik eens gegluurd en was
schielijk op jets gestuit flat bij mij onder de rubriek „akeligheden"
ongelezen ter zijde wordt gelegd . De opvatting van Eva als meer
berispte, bespotte dan met weemoed beschouwde figuur, schijnt mij
toch wel dichterlijk, en van zijn standpunt bijna noodwendig . Maar
die tranen op flesschen! flat 's zeker erg! Zou het ook eeneprofetische
uitdrukking zijn, die hier een weinig onvoorzigtig vermomd gebruikt
wordt ? 2) Want
Bijbeltexten slecht vertaald
En onverstandig aangehaald
bederven wei eens meer goede verzen, maar om flu van de eerste
zondares tot eene mijner literarische zonden to komen, mag ik u mijne
Diana 3 ) voorstellen? Het arme kind is niet geheel onbesproken ; maar
is het to verwonderen ? Ze zegt alles wat ze denkt en ze meent alles
wat ze zegt : en de wereld is zoo prude en zoo tartuffe, flat flit erge
fouten heeten, schoon ik het nog al goede qualiteiten dacht . Mij
dunkt, zij is goed onder uwe protectie . Het speet mij eerst, flat uw
envoi het mij had afgewonnen ; maar later was ik er blijde om . De
waarheid is, ik zag er tegen op om u to schrijven . Mijn idee van een
brief is flat die eenvoudig een gesprek vervangt en dus flat er zulke
opzettelijke deftigheid en gestreng gehuppeerde briefstijlphrasen voli) Bijbelsche Vrouwen . Haarlem, A . C . Kruseman .
De uitdrukking is werkelijk bijbelsch, en het verwondert mij van de
schrijfster van '„Het Huis Lauernesse", flat zij flit niet wist, In Psalm 56 :9
lezen wij : „Gij hebt mijn omzwerven geteld ; leg mijne tranen in Uw flesch :
zijn zij niet in Uw register?"
3) „Diana" . P . N, van Kampen, Amsterdam, 1847 .
2)
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strekt niet in to pas komen . Schrijf ik flu aan Siegenbeek of eenander
van dat genre, dan weet ik dat ik die laatste methode toch nog moet
trachten aan to wenden : men client toch taut soi peu op de hoogte
van zijn hoorder to blijven ; maar tegenover u had ik daar niets geen
lust in die toe to passen ; ik kende u reeds to veel als man van vernuft en smack our uw glimlach niet to vreezen en our niet to weten
dat de pruikstijl nooit u welgevallig kon zijn : en toch ook op het u
omringende ziende, zulke zonen en zulk eene dochter, begreep ik dat
er met wat respect en wat voegelijke deftigheid diende aangevangen
to worden . Gelukkig heeft uwe courtoisie mij de hand gereikt bij den
moeilijken tweesprong en nu kan ik mijn weg zelve wel vinden . Ik
schaam mij intusschen, dat ik de wandeling zoo ver heb gemaakt
een voorregt intusschen is het uwe : gij behoefdet niet verder mee to
gaan dan gij wildet ; maar our de indiscretie niet to verergeren, nog
slechts twee woorden : ten eersten, dat ik niet beloven dunf alle
epistels ongelezen to laten ; maar wel, het eerst naar de uwe to grijpen
en die sours nog weer op to nemen als compensatie voor 't andere :
ten tweede, dat ik heel veel to antwoorden heb over de voorgestelde
steeple-chase en er joist daarom maar niet merle begin . Wat Rob .
Dudley 1 ) betreft, ik wenschte zelve, dat het oogenblik daar was, waarop
hij zeggen moet : Et daps cet embarras quel parti doffs-je prendre ?
En een verstandig man hem antwoordt
Prenez la porte, ami .
Wat mij altijd het moeiiijkst valt is to eindigen als ik schrijven mag,
zoo als mij lief is ; toch doe ik het nu, maar niet dan na een woord

van hoogachting en vriendschap, dat u zegt hoe ik ben,
Uwe dienares en toegenegene
Alkmaar 21 Mei 1847 .
A . L . G . Toussaint .

In denzelfden bundel, waarin de „Eva" van Beets werd opgenomen, verscheen ook J . v . L .'s „Abigail" . Bijzonder fraai was
het gedicht niet uitgevallen, hetgeen de auteur zelf even goed
of beter dan iemand antlers gevoelde ; hij schreef ten minste
15 September 1847 aan den uitgever Kruseman
Ik ben reeds sedert een maand bezig aan de bewerking van Abigail,
en had ik geweten dat die Juffer my zooveel hoofdbrekens zoude
kosten, ik had de tack nooit op my genomen . Ik ben blijde als ik
i) In 1846 was „De Graaf Leycester in Nederland" verschenen ; in 1849
zag „De Vrouwen uit het Leycestersche tijdvak" en in 1854,,Gideon Florensz"
het licht.
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vier ordentelijke regels per dag kan maken : en nog schrap ik doorgaands heden weer door wat ik gisteren schreef . Ik bemerk flu dat

1k my tot een arbeid heb laten overhalen, die volstrekt niet binnen
den kring van mijne bekwaamheid ligt . Intusschen, aan alles komt
een eind, en zoo zal er ook, zoo 't God blieft, een eind aan mijn
gedicht komen ; maar mooi zal 't niet wezen . 1k ben machtig geschrikt

toen ik zag, welke poemen mijn mede •a rbeiders leverden . Ik had aan
een kort bijschrift gedacht, in de manier van Luyken, en 't zijn heele

dichtstukken, 't Mijne zal, dit zweer ik, zoo lang niet zijn : een 120
regels op zijn hoogst .
In plaats van 120, werd „Abigail" bijna 300 regels lang ; maar

het gedicht werd dan ook geheel omgewerkt . Dat onze dichter
niet slordig en vluchtig werkte, gelijk hem sours werd verweten,

en tevens dat hij niet spoedig over zijn werk tevreden was, blijkt
wel bij het vervaardigen van dit gedicht . Drie dagen na den
vorigen brief, schrijft hij het volgende aan Kruseman : „Abigail
is voltooid . Ik zoude u het gedicht wel dadelijk kunnen zenden,
loch ik heb my steeds wel bevonden by de les van Horatius

our het vervaardigde, al is het dan geen negen jaren, dan ten
minste negen dagen to laten liggen en het daarna met een versch

oog over to zien .." Dat overzien had ten gevolge, dat het gedicht
eerst 10 October verzonden kon worden .

„Wellicht halt gy," schreef hij op dien datum aan zijn uitgever,
„mijne Abigail reeds vroeger verwacht ; dock by het overlezen
beviel my het geschrevene zoo weinig, dat ik het dichtstuk weder
geheel heb overgewerkt : en dit, gevoegd by andere bezigheden, heeft

de voltooiing eenigszins vertraagd . 't Bevalt my eigentlijk nog in
't geheel niet en ik wenschte wel dat ik my nooit aan de zaak
gewaagd had : ik bemerk meer en meer dat het geheel mijn genre
niet is .
Niettegenstaande deze ontmoedigende ervaringen, liet J . v. L .

zich drie jaren later toch weder verleiden our een dichtstuk to
schrijven voor den bundel van de Bijbelsche Vrouwen des Nieuwen

Verbonds en koos de vrouw van Pilatus 1 ) . Bestelde gedichten
t) De vrouw van Pilatus . - Bijbelsche vrouwen des N . Verbonds . Haarlem,
A . C . Kruseman, 1850 . -- „Ingevolge het door u uitgedrukt verlangen",
schreef J, V . L, half April aan zijn uitgever, „zend ik u hierbij Mevrouw
Pilatus, en hoop dat zy in goeden welstand by u moge verschijnen . Het
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zijn gewoonlijk de beste niet ; van daar dat J . v . L ., die dit zeer
goed voelde, meestal, en het ware to wenschen dat hij het altijd
had gedaan, een weigerend antwoord op dergelijke aanvragen
van u itgevers gaf.
Wij zagen dat Mej . Toussaint J . v . L. den Maecenas van Hofdijk
noemde ; deze laatste, toenmaals kierk op de secretarie to Alkmaar,
had op voorspraak van J . v . L ., die de teekeningen, door den
jongen kunstenaar aan de Akademie van beeldende Kunsten
ingezonden, merle gunstig had beoordeeld, van den Raad van
Alkmaar een jaar verlof bekomen, met behoud van traktement,
ten einde zich geheel aan de kunst to kunnen wijden . Toen en
later werd hij menigmaal door zijn Maecenas krachtig bijgestaan,
die hem tevens behulpzaam was bij de uitgave van zijn „Jonker
van Brederode" . Het bleek echter meer en meer, dat al had
Bosboom hem een geboren landschapschilder genoemd, Hofdijk
het in de schilderkunst nooit tot die hoogte kon brengen, die
hem een zelfstandig bestaan zou kunnen opleveren ; hij was dan
ook hoogst gelukkig, toen hij, in 1851, wederom door toedoen
van J . V . L ., tot leeraar in de Nederlandsche geschiedenis en
letterkunde aan het gymnasium to Amsterdam benoemd werd 1),
spijt my, dat zy wat fang is uitgevallen ; maar een Landvoogd van Judea
kon toch niet met fatsoen met een kort, ingedrongen wijfe voor den dag
komen ."

1)
Den 2gsten Jan . 1848 schreef Mej . Toussaint aan J . v . L . : „Wat Hofdijk
aangaat, ik hoop dat gij er pleizier aan beleven zult . . . . maar hij is

van degenen die beter over kunst praten, dan executeeren ; het ontbreekt
hem aan stifle, kalme assiduiteit .'' -- Nu ik toch over Hofdijk spreek, wil
ik de volgende anekdote, die mij in de gedachte komt, hier eene plaats
geven . Het was, meen ik in den winter van 1856--'57, kort na den dood

van Tollens, dat, ter eere van Hofdijk, een feestmaal gegeven werd, waarbij
ook J.

V.

L, aanzat. Nadat reeds verscheidene toasten waren uitgebracht,

vroeg v . L .'s buurman dezen of hij ook niet iets zou zeggen . -- „\Vat zou
ik nog meer zeggen ? Er is reeds zoo veel getoast ." - „Een enkel woord

maar!" - „Welnu, indien gij het begeert . . . ." En oprijzende, sprak J . v . L.
de volgende repels uit :
„Een oud dichter verdween ;

Een nieuw dichter verscheen .
Een ongeluk komt nooit alleen !"
Daverend applaus, niet het minst van den jubilaris, die een dergelijke

grail van zijn vriend en beschermer wel gaarne hoorde .
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„Edele van Lennep !" roept ten Brink in zijn „Leven van Hofdijk," bij het vermelden van deze feiten uit ; „Hofdijk is niet de
eenige Nederlandsche auteur, die bij u steun en vriendelijke hulp
vond, die gewaar werd, dat gij, heusche Maecenas ! steeds de
reddende hand uitstaakt, als een jong kunstenaar of een jong
geletterde bijna dreigde to bezwijken ." 1 )
De tweede brief van Mejuffrouw Toussaint, dien ik slechts
gedeeltelijk aanhaal is van 1 November ; zij dankt daarin den
dichter voor het haar toegezonden eerste deel van zijn Eduard
van Gelre en geeft den indruk weer, dien het gedicht op haar
gemaakt had .
Veel Geachte Vriend
Immers houdt gij het niet voor eene kleingeestige represaille van
mijne zijde, dat ik eerst flu antwoord op de vriendelijke toezending
van het deel uwer Nederlandsche Legenden dat Eduard van Gelre
inhoudt, omdat gij met dat over Diana wat uitbleeft ? Maar ik zink
hoe langer hoe dieper weg in brievenschuld, en daar ik het schrijven
aan u, meer onder mijne uitspanningen rangschik dan onder mijne
lastige pligten, moeten dikwijls de laatsten voorgaan om aan de eersten
met wat meer gerustheid to kunnen toegeven . Denk intusschen niet
dat ik Eduard van Gelre zoo lang heb laten liggen ; neen, het werd
doorgevlogen in 't eerst op den zelfden dag, en 's avonds en famille
herlezen . Een roman kan men zoo van tijd tot tijd eens toeslaan, maar
van poezij alle dagen eene paging of wat, dat is zoo goed als of men
alle uren een halve nester ging eten om toch regt genot to hebben
van die nobele schelpdieren . Ik had u een paardagen na de ontvangst
1)

Geschiedenis den Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw, II,
- In het met warmte geschreven opstel ten gedachtenis aan

blz . 239.

Mr . J . V. L . (Litterarische Schetsen en Kritieken, Leiden, Sijthoff, 1883, 111

blz . 170-185) van denzelfden schrijven, die mede zeer veel aan v . L . to danken
had, lezen wij o. a. : „Sints tien jaren" (het stuk werd in i8b8 geschreven)
,,kende ik den toegevenden, humanen, welwillenden grijsaard, die ook aan

mij betoonde, dat hij voor het zwakste letterkundig streven sympathie had,
dat hij den jongere en mindere in zoovele opzichten behulpzaam wilde zijn

waar hij kon ;' -- En vender : „En nu, mijn edele Vriend, mijn hooggewaardeerde Beschermer! uw naam zal uit mijn hart niet wijken en met mij zullen

uwe gedachtenis in hooge eene houden duizenden van jongeren, die gij door

uwe onuitputtelijke bereidvaardigheid, tot raad en voorlichting aan u voor

altijd hebt verplicht ."
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reeds ons alley opinie er van kunnen mededeelen ; maar daarvoor zou
1k mij toch wel gewacht hebben, niet omdat zij van eenen aard was,
-die u hinderlijk had kunnen zijn, maar om de pedanterie van de zaak
zelve . Neen, liever wil ik er u flu hartelijk voor danken, en dat gij
het vers uitgegeven en dat gij het mij gezonden hebt ; het zou ook
onverschoonlijk wezen, zoo gij ook al de poezij deserteerdet, en de
vreeze van in Clairon's lot to deelen zelfs gal er u geen regt toe .
Mij dunkt van die veees (zoo zij in ernst bestaan heeft) zijt gij nu al
genezen . De deelneming van de menschen in wie gij belang stelt (en
dat is immers ons eenig publiek dat ons goed of kwaad kan doen)
hebt gij nu zeker ondervonden ; en wat de grootere kring aangaat,
waarin uwe Legenden zullen rondgaan, en dit alreeds doen, het is zoo, men
heeft daar de poezij zoowat op den achtergrond gesteld ; ik zou haast
zeggen zij is uit de mode ; dock waarom? Omdat de wezenlijke dichters die wij hadden, haar het eerst hebben daargelaten . Gij zelf bekent
zestien jaar lang een genre als dat uwer Ned . Legenden braak to
hebben laten liggen . Intusschen is er toch altijd door gerijmd, en dat
rijm gedrukt geworden ; ieder heeft er zich aan gewaagd - en nu
vraag ik u of het nog to verwonderen is, dat men voor eene wijle
zich naar het proza heeft toegewend, vooral in eene eeuw die zoo
bij uitsluiting prozaisch is als de onze . 1k voor mij kan dat laatste
niet betreuren, het zou eene onoprechtheid zijn, maar toch wensch ik
van harten, dat men eene zoo zoete en welluidende kunst als de poezij,
(waarvan het nooit in mijne magi is geweest een regel to scheppen)
met nieuwe en frissche kransen ga sieren, van nu aan . Nog zeer goed
herinner ik mij den indruk uwer eerste Legenden . Ik schreef zelve toen
nog niet, dacht er zelfs niet aan dit ooit to doen, maar genoot des
to beter met des to meer enthousiasme wat anderen mij gaven . Het
was voor mij de eerste bloeitijd der jeugd, der poezij en van wat niet
al . Ik leerde toen alles van buiten wat ik mooi vond-ik word haast
weemoedig door mij daarin to verdiepen - want flu is het maar : in
de vlugt genoten en dan marche marche, als in den Juif . -- (Gij ziet
dat ik daar toch wat van weet, al sla ik er veel van over .) Liever

praat ik nog wat over Eduard en zijn alleraardigst bruidje, die beiden
zoo interesseeren . De verschijning van Graaf Willem in 't midden van
die bruiloft doet een Shakespeare's effect en 't is toch goed wat sinisters, wat zwarts tusschen al die kleuren en al die lichten . 1k verlang
brandend naar het vervolg, het komt toch schielijk? Ik had het pleizier
om Beelo to doen kleuren over uwe hoffelijke vermelding van zijne
ridderzaal, en to zamen bewonderden wij uw vernuft om zonder hem
'op zij te, duwen, toch zijn weg to gaan . 1k hoorde dat akelig gepeupel
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voortklotsen over die steenen van den opgang van 't parket ; 1 ) maar
flu, genoeg, ik west, het verveelt sours over zijn eigen werk zoo veel
to hooren, en gij zult er wel tot vervelens toe mee vervolgd worden
zonder mij .
Daar de lezer waarschijnlijk ook reeds genoeg, of meer dan
genoeg over Eduard van Gelre gehoord heeft, neem ik den wenk
van Mejuffrouw Toussaint ter harts, en sluit hiermede dit
hoof dstuk .
1)

De regels, waarop Mej . Toussaint hier doelt, vinden wij in den aanhef

van den vierden zang, waar de schoonheid der Ridderzaal to 's Gravenhage
geprezen en haar verval bejammerd words :

Schoon, waar de gouden riddersporen
Eens trilden over 't marmersteen,

Zich thands 't rumoer van 't graauw last hooren,
Dat voortklotst naar de pleitzaal heen :

Schoon de Eeuwgeest schendig u onteerde
En (driestheid, die geen weergae kept)

U tot een vloekpaleis verneerde,

Waar 't blinds lot de kansen wends : --

Nog blijft, ook by de laatste Neven,

Wat ooi~ voor smaad en rampen zwicht',

Uw oude roem verheerlijkt leven

In Beeloos onverganklijk dicht .

De hier bedoelde beschrij ving der Ridderzaal door Beeloo, komt voor in

zijn gedicht „'s Gravenhage", in 1842 uitgegeven,

Men zie Potgieter,

Kritische Studien, II, 43--6g. Haarlem, Kruseman en Tjeenk Willink, 1876.

